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ЧЕРВОНЕЦЬ
ЧЕРВОНЕЦЬ  XL
флорiн
ШИЛIНГ
САНтиМ

 КУЛЬТИВАТОРИ
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ОПЕРАЦІЯ  ЧЕРВОНЕЦЬ ЧЕРВОНЕЦЬ XL ФЛОРIН ШИЛIНГ САНТИМ

Стерновий обробіток − − + +++ −

Передпосівна підготовка +++ +++ +++ + −

Догляд за парами + + +++ + −

Міжрядний обробіток − − − − +++

Використання на зораному полі +++ +++ +++ + −

Використання на полі, що обро-
блено без обороту пласта

− + +++ +++ −

Інтенсивне перемішування та 
закладення рослинних залишків

− − − +++ −

Живлення рослин − − − − +++

+++  Добре підходить +   Може застосовуватися −  Не підходить

Сьогодні аграрії пред'являють найвищі вимоги до сільгоспзнарядь, особливо до агрегатів передпосівного обробітку . При 
цьому, крім якісної обробки, зусилля фермерів спрямовані на досягнення максимальної продуктивності за одиницю часу.

Сучасні аграрії віддають перевагу багатофункціональній техніці, здатної виконувати кілька операцій за один прохід, 
що знижує витрату палива і зменшує ущільнення грунту.

Ми випускаємо універсальну, багато-
задачну, продуктивну техніку для роботи 

на різній глибині з максимальною 
якістю та економією палива.

КУЛЬТИВАТОРИ
LOZOVA MACHINERY
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ОПЕРАЦІЯ  ЧЕРВОНЕЦЬ ЧЕРВОНЕЦЬ XL ФЛОРIН ШИЛIНГ САНТИМ

Стерновий обробіток − − + +++ −

Передпосівна підготовка +++ +++ +++ + −

Догляд за парами + + +++ + −

Міжрядний обробіток − − − − +++

Використання на зораному полі +++ +++ +++ + −

Використання на полі, що обро-
блено без обороту пласта

− + +++ +++ −

Інтенсивне перемішування та 
закладення рослинних залишків

− − − +++ −

Живлення рослин − − − − +++

Культиватори LOZOVA MACHINERY - це ряд якісних і економічних агрегатів для різних типів грунтуобробітку, для всіх типів 
грунтів та кліматичних умов.

Культиватори LOZOVA MACHINERY можуть бути оснащені системою внесення рідких добрив і засобів захисту з максималь-
но точним дозуванням.

Передпосівні культиватори ЧЕРВОНЕЦЬ - для створення ідеального посівного ложа по заздалегідь зораному фону і від-
сутністю рослинних залишків на поверхні.

Передпосівні культиватори ЧЕРВОНЕЦЬ XL - для створення якісного посівного ложа по заздалегідь підготовленому фону, 
в тому числі при наявності рослинних залишків на поверхні.

Польові культиватори ФЛОРІН - для суцільного передпосівного обробітку, а також культивації легкої стерні та знищення 
бур'янів.

Стерньові культиватори ШИЛІНГ - для стерньового обробітку на глибину 7-15 см з інтенсивним перемішуванням
і закладенням в грунт здебільшого рослинних залишків. Так само вони ідеальні для використання в мінімальної системі 
землеробства.

Просапні культиватори САНТІМ - для міжрядного обробітку просапних культур і овочів з механічним знищенням бур'янів.

• 

•

•

•

•
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8 м від 150 к.с до 9 га/год

Передпосівний обробіток

КУЛЬТИВАТОРИ  предпосiвного обробiтку

ЧЕРВОНЕЦЬ XL
ЧЕРВОНЕЦЬ

ЧЕРВОНЕЦЬ – це багатопрофільне, класичне знаряддя, яке створює ідеальне посівне ложе: ущільнений шар, 
закладений зверху добре розпушеним ґрунтом. 

ЧЕРВОНЕЦЬ XL - це класичне знаряддя для підготовки насіннєвого ложа, яке створює якісне посівне ложе: 
рівний ущільнений шар, закріплений зверху розпушеним грунтом, з рівною дрібнокомкуватою структурою.

•  розпушування ґрунту на глибині закладання  насіння від 3 до 15 см;
• закладання рідкого та твердого навозу;
• вичісування бур’янів у ниткоподібній стадії їх розвитку;
• вирівнювання ґрунту.

СТВОРЕНИЙ ДЛЯ  iДЕАЛЬНОго  ПЕРЕДПОСiВНого ОБРОБIтку
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На передпосівні культиватори ЧЕРВОНЦЕЦ XL можна встановити додатковий 
модуль для внесення рідких добрив одночасно з основною роботою агрегату.

Великий обсяг бака (3000 л) і система точного дозування, забезпечують іде-
альну підкормку рослин.

Для безпроблемної роботи на будь-
яких типах ґрунту, у комплектації про-
понується три варіанти робочих орга-
нів  шириною захвату  від 35 мм до 
150 мм (до 250 мм в ЧЕРВОНЕЦЬ XL): 
стрільчата лапа, «гусина лапа», оборот-
ний долотоподібний наконечник.

Для поліпшення універсальності куль-
тиватора та адаптації його до різних 
грунтових умов, на стійку встановлю-
ється подпружіннік.

ЧЕРВОНЕЦ XL з модулем для внесення рідких добрив

Ідеальна підготовка  ґрунту Ідеально рівна поверхня ґрунтуРозпушування сліду від коліс

Розміщені у чотири ряди S-подібні пру-
жинні стійки з встановленими на них  
різними робочими органами забезпе-
чують найкраще  перемішування обро-
блювального шару  ґрунту з подальшим 
подрібненням його до оптимальних аг-
ротехнічних розмірів.

Для додаткової обробки  ущільненого 
ґрунту від коліс трактора, ЧЕРВОНЕЦЬ 
оснащений слідорозпушувачами, які 
регулюються по висоті та ширині коліс.

Для ефективного та економічного ви-
рівнювання ґрунту за один прохід, 
ЧЕРВОНЕЦЬ оснащений регульованою 
багатофункціональною підпружинною 
планкою. 
На середніх та важких  ґрунтах планка 
встановлюється під нахилом назад у 
бік знаряддя, і усі нерівності ґрунту на-
дійно усуваються за один прохід. Пру-
жини при цьому  захищають планку від 
пошкоджень. 
На легких ґрунтах планка встановлю-
ється з нахилом уперед у бік трактора. 
Таким чином,  на рівних полях культи-
ватор  зазнає меншого опору.

Адаптація до різних видів ґрунтів
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЧЕРВОНЕЦЬ ЧЕРВОНЕЦЬ XL

Конструктивна ширина захвату, м 8 8

Необхідна потужність трактора, к.с від 150 від 150

Агрегатування з трактором  напівпричіпне  напівпричіпне

Маса в залежності від комплектації, кг 3850-3950 4000

Кількість лап, шт. 65 45

Глибина обробки, см 3-15 3-15

Робоча швидкість, км/год.  10-15  10-15

Продуктивність, га/год. до 9 до 9

Витрати палива, л/га до 6 до 6

Габаритні розміри у транспортному положенні 
(довжина × ширина × висота), мм 5955х3000х4000 5955х3000х4000

Коток, що не забивається

Конструкція котка не має централь-
ної осі, завдяки чому коток не заби-
вається навіть в умовах перезволо-
женого ґрунту.

Стиковка котків без пропусків

Передній та задній котки  різного діаметру обертаються з різною швидкістю,  
що забезпечує більш дрібну фракцію ґрунту.

Здвоєний  балансирний коток забезпечує постійне ущільнення ґрунту 
обома котками, незалежно від рельєфу ґрунту. При цьому на стику котків 
відсутні пропуски.



7

ЧЕРВОНЕЦЬ ЧЕРВОНЕЦЬ XL

Конструктивна ширина захвату, м 8 8

Необхідна потужність трактора, к.с від 150 від 150

Агрегатування з трактором  напівпричіпне  напівпричіпне

Маса в залежності від комплектації, кг 3850-3950 4000

Кількість лап, шт. 65 45

Глибина обробки, см 3-15 3-15

Робоча швидкість, км/год.  10-15  10-15

Продуктивність, га/год. до 9 до 9

Витрати палива, л/га до 6 до 6

Габаритні розміри у транспортному положенні 
(довжина × ширина × висота), мм 5955х3000х4000 5955х3000х4000

Глибоке розпушування

Культиватор ПОЛЬОВИЙ

флорiн

8 м до 9 га/годвід 200 к.с.

Культиватор використовується для суцільної передпосівної обробки ґрунту після весняної або осінньої  оранки 
з остаточної її підготовкою під зернові, технічні та кормові культури.

Дозволяє готувати ложе для насіння на точно заданій глибині, робити закриття вологи, закладання мінеральних 
добрив.
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Гнучкi пiдходи до комплектацii знаряддя для
потреб кожного конкретного господарства

Три варiанти стiйок

Зубова пружинна боронаПрикочуючий коток

Можливий вибір комплектації в залежності від 
робіт, які потрібні та конкретних польових умов 
і задач, що дозволяють ідеально підготувати по-
сівний шар для отримання високої врожайності 
в сезон.

Зубці на двох рядах роблять поле рівним та од-
норідним, рівномірно розподіляючи ґрунт та по-
жнивні залишки, усуваючи грудки та видаляючи 
бур’яни.

Опційна установка двохрядної зубової пружин-
ної борони та прикочуючого котка у будь-якій 
комбінації.
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Переднi рiжучi диски переднiй Рубаючий коток
Можливість встановлення передніх ріжучих дис-
ків для стійкої роботи по стерні без ризику заби-
вання та обробки більшої кількості пожнивних 
залишків без утворення накопичень та скупчень.

Можливість встановлення додатково до пере-
дніх ріжучих дисків рубаючого котка.
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Три варианта стоекУнікальна рама

Одна з найбільш довгих рам у своєму 
класі для можливості роботи без заби-
вання. Ґрунт, пожнивні залишки та хімі-
кати рівномірно перемішуються та роз-
поділяються по всій ширині агрегату та 
глибині обробки ґрунту.

Відстань між рядами стійок 850 мм.

Відстань між першим та останнім рядом 
стійок – 4050 мм.

Прикочуючий коток, зубова
борона

Регулювання глибини обробки

Оригінальна конструкція котка не має 
центральної осі, завдяки чому коток не 
забивається навіть в умовах зволожено-
го ґрунту та при умовах екстремального 
засолення поля.

Пружинний зубець виготовлений із ви-
сокоякісної спеціальної сталі з особли-
вою подвійною термічною обробкою.

Ресурс зубця ЛОЗІВСЬКИХ МАШИН у три 
рази вище, ніж у інших виробників.

Додаткові ріжучі дискиМожливість роботи по стерні 

Ріжучі турбодиски, кромка кожного вхо-
дить у ґрунт перпендикулярно поверхні, 
забезпечуючи найкраще прокольне по-
дрібнення стерні.

Рубаючий коток для попереднього по-
дрібнення стерні з лезами з борованої 
сталі для надпрохідності по стерні.

Для створення рівного посівного шару 
необхідно забезпечити рівномірне за-
глиблення культиватора.

Підтримка необхідної глибини обробки 
здійснюється опорними колесами.

Три варіанти стійок: 
• Пружинна, перетин 30 на 30
• Підпружинна, змінного перетину,
   що зменшує опір та снижує енерго-
   споживання
• Ресорна.
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ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ФЛОРІН-8

Конструктивна ширина захвату, м 8

Необхідна потужність трактора, к.с.  від  200

Агрегатування з трактором  напівпричіпне

Маса(в залежності від комплектации), кг 5680-7460

Кількість стійок, шт 45

Кількість робочих лап, шт 45

Глибина обробітку, см 3-15

Робоча швидкість, км/год 10-15

Продуктивність, га/год до 9

Витрати палива, л/га до 8

Габаритні розміри у транспортному положенні  
(довжина × ширина × висота), мм 10387 х 3494 х 4000

Польовий культиватор ФЛОРІН можна укомплектувати під свої потреби. Наприклад вибрати варіант стійок в залежності  
від запланованих робіт, погодних умов, або польових задач. Також ФЛОРІН може комплектуватися додатковими котками 
(переднім рубаючим та прикочуючим), передніми ріжучими дисками і дворядною зубовою пружинною бороною.

ШИРОКИЙ ВИБІР ДОДАТКОВИХ ОПЦІЙ
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Лущення стерні, основний/передпосівний 
обробіток

iнтенсивнi  стерньовi  культиватори
ШИЛIНГ

2,24 - 8 м від 80 к.с до 2,7 га/год

iдеальне  лущення  стернi
Інтенсивні стерньові культиватори ШИЛІНГ повно та 
якісно використовуються у мінімальній системі зем-
леробства, при якій  створюються найбільш сприят-
ливі умови  для проростання та подальшого розвитку  
рослин. ШИЛІНГ ефективний при обробітку ґрунту до 
і після зернових, бобових культур, а також знаходить 
широке застосування і у традиційних системах оброб-
ки, при догляді за парами, при передпосівній оброб-
ці ґрунту та для ефективного закладання проміжних 
культур.

За один прохід агрегат виконує:
• розпушування та кришення ґрунту;
• підрізання бур’янів;
• подрібнення та закладення рослинних залишків, 

добрив та мульчування ними поверхні ґрунту;
• вирівнювання та зворотне ущільнення поверхні 

ґрунту;
• підготовку посівного ложа зі стабільною глиби-

ною.
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З'ємні передні опорні колеса, які ре-
гулюються  по висоті гвинтом, дозво-
ляють стабільно витримати необхідну 
глибину обробітку навіть на тракто-
рах без позиційного регулювання по-
ложення навісної системи.

Опційно ШИЛІНГ можна оснастити гу-
мовими та пневматичними колесами.

Вирівнюючі вгнуті  диски розташова-
ні на паралелограмі котка, тому при 
переустановленні глибини обробки, 
не потрібно додатково регулювати 
диски.

За допомогою  перестановки зрізно-
го болта, можна регулювати кут нахи-
лу лап та забезпечувати відмінне вхо-
дження навіть у сухий твердий ґрунт.

Гумові опорні колеса Простота регулювання глибини 
обробки

Робочі органи культиватора виготов-
лені із високоякісної борованої сталі 
із закалюванням.

Широкі крильчаті лемеші встановлені 
під особливим кутом донизу. Завдяки 
цьому досягається підрізання шару 
ґрунту по всій поверхні та оптималь-
не перемішування навіть на неве-
ликій глибині. Робоча ширина леза 
довгих бокових поверхонь лемешів 
зберігається протягом усього терміну 
експлуатації.

 Широкі крильчаті лемеші

Випаровування

Ущільнена
плужна
підошва

Ґрунтова волога

Ущільнений
шар

Надмірно
розпушений шар

Випаровування

Ґрунтова волога

Стабільно
рівне ложе

Якісно
розпушений шар

  

ШИЛІНГ має суттєві переваги перед дисковими знаряддями на жорсткій  стійці: більш висока якість обробітку  з точним 
витриманням робочої глибини та стабільно рівним ложем. 
Робочі органи  агрегату створюють значно меншу плужну підошву   у порівнянні з дисковими боронами.
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Модулі для внесення рідких добрив

ШИЛІНГ можна оснастити додатковим модулем HF Аgro для внесення основних та стартових рідких добрив одночасно 
з основною роботою агрегату.

За бажанням, стерньові культиватори ШИЛІНГ можна обладнати модулем для внесення гранульованих добрив.

ШИЛІНГ-2 ШИЛІНГ-3 ШИЛІНГ-4 ШИЛІНГ-6 ТАЛЕР+2 х ШИЛІНГ-4

Конструктивна ширина  захвату, м 2,24 3,14 4,0 6,0 8,0

Необхідна потужність трактора, к.с. від 80 від 130 від 160 від 300 від 450

Агрегатування з трактором  навісний  навісний  навісний  навісний  напівпричіпний

Маса, кг 748 1340 1480 2906 5764

Кількість лап, шт. 5 7 9 13 18

Глибина обробки, см 5-22 5-22 5-22 5-22 5-22

Робоча швидкість, км/год. 7...12 7...12 7...12 7...12 7...12

Продуктивність, га/год. до 2,07 до 3,01 до 3,96 до 5,84 до 7,92

Витрати палива, л/га 6...15 6...15 6...15 6...15 6...15

Габаритні розміри у транспортному 
положенні (довжина × ширина × 
висота), мм

2613х2508
х1450

3427х3410
х1450

2902х4397
х1850

3554х3024
х3900

5734х3323
х4080

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• живлення 12В від акумулятора трактора
• об`єм бака - до 1000л. (За бажанням замовника)
• управління системою напівавтоматичне або автоматичне (на вибір)
• опційний контроль виливу по кожній лінії
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Поверхневий обробіток

ПРОСАПНИЙ  КУЛЬТИВАТОр
САНтиМ

Просапний культиватор САНТИМ зі змінним міжряддям від 30 до 75 см призначений для міжрядного обро-
бітку широкого спектру культур: кукурудзи, соняшника, сої, цукрового буряка, гороху, квасолі тощо. 
САНТИМ дає можливість відкрити доступ повітря до кореневої системи рослини, знищити бур’яни в міжрядді 
механічним способом та здійснити ціленаправлене обприскування зони рядка.

Культиватор чудово працює по дуже вологому ґрунту без налипання.

6,4 - 12 ,4 м від 80 к.с. 3 - 10 см

ШИЛІНГ-2 ШИЛІНГ-3 ШИЛІНГ-4 ШИЛІНГ-6 ТАЛЕР+2 х ШИЛІНГ-4

Конструктивна ширина  захвату, м 2,24 3,14 4,0 6,0 8,0

Необхідна потужність трактора, к.с. від 80 від 130 від 160 від 300 від 450

Агрегатування з трактором  навісний  навісний  навісний  навісний  напівпричіпний

Маса, кг 748 1340 1480 2906 5764

Кількість лап, шт. 5 7 9 13 18

Глибина обробки, см 5-22 5-22 5-22 5-22 5-22

Робоча швидкість, км/год. 7...12 7...12 7...12 7...12 7...12

Продуктивність, га/год. до 2,07 до 3,01 до 3,96 до 5,84 до 7,92

Витрати палива, л/га 6...15 6...15 6...15 6...15 6...15

Габаритні розміри у транспортному 
положенні (довжина × ширина × 
висота), мм

2613х2508
х1450

3427х3410
х1450

2902х4397
х1850

3554х3024
х3900

5734х3323
х4080
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Переваги ресорної стійки Можливість регулювання
глибини обробітку

Робочі органи

У ролі робочих органів застосовують-
ся ресорні стійки 32х12 мм, укомплек-
товані стрільчатими лапами шириною 
150 мм/200 мм.

За бажанням можно укомплектувати 
лапами шириною 250 мм або лапкою-
долотом - 55 мм.

Паралелограмне ведення глибини об-
робітку на кожному ряду.

Установка глибини обробітку за допо-
могою регулюючого шпинделя.

Ресорна стійка, яка використовується 
у САНТИМ, забезпечує:

Можливість додаткового
розрихлення грунту

Для додаткового розрихлення всере-
дині рядків чи стрічок посіву опційно 
встановлюються секціїї з пальчико-
вою мотигою.

Захист рослин від підрізання Можливість одночасного
підживлення

Система автоматичного підрулювання 
із залізними (або гумовими) копіюваль-
ними колесами дозволяє культиватору 
точно слідувати за трактором і прово-
дити культивацію дуже близько від ря-
дів без «підрізання» рослин.

Захисні щитки на підшипниковій опорі 
забезпечують надійний захист культур-
них рослин від підрізання (опція).

Опційно, на просапні культиватори 
САНТІМ, можна встановити модулі 
HF Agro для внесення добрив.

зниження тягловогу супротиву зна-
ряддя та витрати палива не менше, чим  
на 20%;
рівномірну глибину обробітку, завдя-         
ки виключенню  виглиблення  всьо-
го агрегату при наїзді на перешкоду;
самоочищення робочих органів у 
процесі роботи, що дозволяє ефек- 
тивно працювати на більш вологому  
ґрунті.

•

•

•
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Система внесення рідких добрив HF Аgro - це комплекс інноваційного обладнання, що дає можливість цілеспрямовано 
і точно вносити рідкі добрива безпосередньо в посівне ложе або в іншу зону його ефективної дії одночасно з міжряд-
ним обробітком та знищенням бур'янів.

Кожен з виходів системи підводить рідину в посівне ложе (або біля кореня рослин) і, через форсунку з отвором 
діаметром від 0,6 мм до 2,5 мм., під тиском подається до насіння (або в іншу зону, виходячи з потреб технології).

Модулі для внесення рідких добрив

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

САНТИМ-8 САНТИМ-12 САНТИМ-16

Кількість рядів що обробляються, шт. 8 12 16

Конструктивна ширина захвату, м 6,4 6,4 12,4

Необхідна потужність трактора, к.с.  від  80 від 80  від  120 

Агрегатування з трактором навісне навісне  напівпричіпне

Робоча швидкість, км/год 8-10

Маса, кг 1200 1550 4500

Кількість робочих секцій, шт. 9 13 17

Ширина міжрядь, cм 70 45 70

Відстань від опорної площини до нижньої
площини рами, мм 640

Продуктивність, га/год 6 6 12

Глибина обробітку, см 3-10

Дорожній просвіт, мм от 300

Габаритні розміри у транспортному 
положенні (довжина × ширина × висота), мм 1700 х 3000 х 1800 1700 х 3000 х 1800 7200 х 3000 х 2400

• живлення 12В від акумулятора трактора
• об`єм бака - до 1000л. (За бажанням замовника)
• управління системою напівавтоматичне або 

автоматичне (на вибір)
• опційний контроль виливу по кожній лінії
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