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Проведено аналіз відомих моделей тракторів фірми John Deere з метою встановлення 
залежності між масою тракторів різної тягової здатності та показників потужності й 
крутного моменту, а також виявлення закономірностей зміни даних параметрів.  
Ключові слова: трактор, крутний момент, потужність, маса, тягова здатність. 

 
Проведен анализ известных моделей тракторов фирмы John Deere с целью 
установления зависимости между массой тракторов разного тягового класса и 
показателей мощности и крутящего момента, а также определения закономерностей 
изменения даннях параметров. 
Ключевые слова: трактор, крутящий момент, мощность, масса, тяговая способность. 

 
The analysis of well-known models of John Deere tractors was carried out in order to 
establish the relationship between the mass of tractors of different traction classes and power 
and torque indicators, as well as to determine the patterns of change in these parameters. 
Keywords: tractor, torque, power, weight, traction ability. 

 

Компанія John Deere, також відома як Deere & Company, була заснована у 1837 році і 

досі є світовим лідером з виробництва обладнання для сільськогосподарської, 

лісозаготівельної та будівельної галузей. Продукція цього бренду також успішно 

використовується, якщо потрібен догляд за газонами і парками, ландшафтним дизайном і 

системою іригації. 

Компанія постійно удосконалює конструкції сільськогосподарської техніки, зокрема 

тракторів. Марка John Deere випускає такі види тракторів: колісні, напівгусеничні, гусеничні. 

На даний час одними з найвідоміших є трактори марок  6110М, 6175М, 8335R, 8370R, 9420R, 

9520R, 9570RX.  

Різноманіття моделей передбачає наявність машин різної маси, тягового зусилля, 

потужності тощо. Взаємозв’язок цих характеристик не відомий та підлягає вивченню.  

На вітчизняному ринку широко представлені трактори фірми John Deerе. 

Експлуатаційні властивості та конструктивні особливості даних тракторів висвітлюються в 

роботах вчених Думича В., Сало Я. [1; 2], Погорілого В. [3] та [4; 5], де викладено результати 

експериментальних досліджень деяких властивостей тракторів. Але аналіз розвитку 

конструктивних і тягово-енергетичних характеристик тракторів відсутній. 

Методика досліджень. Аналіз експлуатаційних характеристик проводили на певній 

виборці моделей тракторів методом порівняння відносних показників. 

Постановка завдання. Проведення аналізу відомих моделей тракторів фірми John 

Deere різного тягового класу з метою встановлення закономірностей зростання 

експлуатаційних параметрів і їхнього зв’язку з масою тракторів. 
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Для проведення досліджень нами було обрано моделі тракторів різної тягової здатності 

фірми John Deerе. Характеристики деяких із них подано в таблиці 1, а фото на рис. 1. 

Таблиця 1 

Характеристики тракторів 
Модель 

трактора 6110М 6140М 6175М 6195М 8295R 8335R 8370R 9420R 9520R 9570R 

Номінальна 

потужність, 

к. с. (квт) 

110 

(81) 

 

140 

(103) 

175 

(129) 

195 

(143) 

295 

(217) 

335 

(246) 

370 

(272) 

420 

(309) 

520 

(382) 

570 

(419) 

Крутний 

момент, Нм 

497 632 790 880 1381 1569 1732 1938 2400 2596 

Маса, кг 3365 5533 8300 8500 13250 13400 18000 18250 18750 19200 

Клас 

трактора 
2 2 3 3 5 5 5 6 6 6 

 

  
а б 

 
 

в г 

Рис. 1. Трактори John Deerе: а – 6110М, б – 6195М, в – 8335R, г – 9570R 

 

З метою подальшого аналізу ми визначили середні значення показників маси, крутного 

моменту, потужності для тракторів другого, третього, п’ятого та шостого класів. За 

отриманими даними побудовано гістограму (рис. 2). 
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Рис. 2. Закономірність зміни параметрів трактора різного тягового класу 
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Бачимо, що зі збільшенням тягової сили (за якою визначається клас трактора) зростає 
його маса, потужність й крутний момент.  

На наступному етапі ми провели оцінювання взаємного зв’язку окремих параметрів. З 
цією метою використали кореляційний аналіз [6; 7] та розраховували коефіцієнт кореляції. 
Коефіцієнт кореляції – це показник, який використовують для вимірювання щільності 
зв’язку між результативними і факторними ознаками у кореляційно-регресійній моделі за 
лінійної залежності. За абсолютною величиною коефіцієнт кореляції коливається в межах від 
-1 до +1. Чим ближчий цей показник до 0, тим менший зв’язок, чим ближчий він до ±1, тим 
зв’язок тісніший. Знак «плюс» при коефіцієнті кореляції означає прямий зв’язок між 
ознаками х і у, знак «мінус» – обернений [7]. Отримані результати наведено в таблиці 2. 

Таблиця 2 
Коефіцієнт кореляції 

Зв’язок між показниками Клас 

трактора m-P m-M P-M 

0,99 0,999 0,999 2 

0,99 0,997 0,999 3 

0,864 0,859 0,999 5 

0,987 0,980 0,999 6 

 
З таблиці 2 бачимо, що існує дуже значущий кореляційний зв’язок між величинами в 

межах одного класу, які підлягали аналізу. Причому зв’язок є додатнім, що вказує на 
зростання потужності та крутного моменту зі збільшенням маси трактора. 

Проаналізуємо як змінюються параметри при зміні класу трактора. Визначимо відсоток 
їхнього зростання (зменшення) для тракторів третього класу відносно відповідних 
характеристик тракторів другого класу та т. д. Зростання маси тракторів третього класу 
відносно маси тракторів другого, в середньому, становить 52%. Відповідно, потужність 
зростає на 32%, а крутний момент на 30%. За умови порівняння тракторів п’ятого та шостого 
класів відповідно маємо: 26%, 51% і 49%.  

На підставі аналізу технічних характеристик тракторів другого, третього, п’ятого й 
шостого класів фірми John Deerе встановлено, що існує значний кореляційний зв’язок між 
такими характеристиками, як маса – потужність, маса – крутний момент, потужність – 
крутний момент в межах кожного тягового класу. 

Відомо, що зі збільшенням тягового класу зростає маса трактора, потужність й крутний 
момент. Нами проаналізовано закономірність зростання даних величин. Встановлено, що для 
тракторів 2–4 класів при значному зростанні маси (51,4%) спостерігається зростання 
потужності й крутного моменту, в середньому, на 31%. Для тракторів вищих тягових класів 
(5, 6) маємо більш значне зростання потужності й крутного моменту в середньому на 50%, 
при цьому маса зростає в середньому на 26%.  
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