
Подготовка почвы
Машини для підготовки грунту

Модельный ряд / CULTISOL

Подготовка почвы
Культиватори – грядоутворювачі /

Машини для підготовки грунту
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Обращайтесь за нашей
дополнительной документацией.

Ми пропонуємо Вам великий вибір
техніки для овочівництва

CLAIRE FONTAINE S.A.
27, Route de la Loire
44450 LA CHAPELLE-BASSE-MER
FRANCE

GPS   1° 20’ 53’’ Захід / Запад
47° 16’ 04’’ Північ / Север

тел : +33 2 40 33 32 60
факс : +33 2 40 33 32 65

…de la préparation du sol au conditionnement des salades...
… f u l l  r a n g e  o f  m a c h i n e s  f r o m  s o i l  p r e p a r a t i o n  t o  p a c k i n g …

тел. : +33 2 40 33 32 69

СС ЛЛ УУ ЖЖ ББ АА  ГГ АА РР АА НН ТТ ИИ ЙЙ НН ОО ГГ ОО  ОО ББ СС ЛЛ УУ ЖЖ ИИ ВВ АА НН ИИ ЯЯ
//  СС ЕЕ РР ВВ ІІ СС НН ЕЕ  ОО ББ СС ЛЛ УУ ГГ ОО ВВ УУ ВВ АА НН НН ЯЯ

• Ремонт и адаптация сельскохозяйственной  техники и техники для
овощеводства любого типа.
• Доставка, запуск та настройка машин

• Обучение клиентов : гидравлика, электричество, и проч.
• Гарантйне та післягарантійне сервісне обслуговування

• Оригинальные запасные части от производителя
• Навчання обслуговуючого персоналу

• Машины специального назначения
• Комплектуючі та запасні частини

…de la préparation du sol au conditionnement des poireaux...
… f u l l  r a n g e  o f  m a c h i n e s  f r o m  s o i l  p r e p a r a t i o n  t o  p a c k i n g …



CultiGrille / Грядообразователь с запахиванием камней
Грядоутворювач для кам’янистих ґрунтів

Что такое Cultigrille ?
Это агрегат, предназначенный для обработки почвы на глубине до 30 cм,
который одновременно позволяет закапывать в землю камни и субстраты
культур и служит для формирования грядок.

Техническое описание :
Cultigrille оснащен :
• двумя вогнутыми сошниками, которые образуют проход
• вращающейся фрезой для рыхления почвы
• системой двойной решетки, которая задерживает грубые элементы с тем,

чтобы поместить их на дно грядки и закрыть мелкокомковатой почвой 
• катком для уплотнения почвы 

Преимущества :
• позволяет работать сразу же после вспашки 
• запахивает мелкие камни
• запахивает субстраты культур (листья, корни)
• отпадает необходимость в применении

камнеуловителей
• готовит почву под посев семенами в грунт 
• делает разметку грядок

EP 125 EP 145 EP 165 EP 185

Ширина захвата рабочей поверхности
/ Ширина гряди

1,25m 1,45m 1,65m 1,85m

Ширина колеи
/ Ширина колії

1,52m 1,72m 1,92m 2,12m

Ширина верхней части грядки
/ Ширина верхньої частини гряди

1,10m / 1,15m 1,30m / 1,35m 1,50m / 1,55m 1,70m / 1,75m

Мощность трактора
/ Споживана потужність

50  л.с. / к.с.
37 КВт

70 л.с. / к.с.
51 КВт

85 л.с. / к.с.
62 КВт

90 л.с. / к.с.
66 КВт

Вес
/ Вага 

750 кг 850 кг 980 кг 1080 кг 

л.с. / к.с.
КВт

Характеристика грядоутворювачів для
кам'янистих ґрунтів.
Дані машини призначені для обробітку ґрунту перед
посівом овочевих культур на глибину до 30 см.
Машина має систему триточкової навіски на
трактор. За допомогою робочого ротора, що
обертається в напрямку, зворотному до руху
агрегату каміння та великі грудки переміщають в
нижні шари ґрунту. Машина обладнана двома
решітками, на яких відокремлюється каміння і
просівається ґрунт, після чого за допомогою котка
ґрунтова поверхня вирівнюється. Така система
підготовки ґрунту створює сприятливі умови для
проростання насіння овочевих культур навіть на
кам'янистих ґрунтах, що забезпечує отримання
дружних сходів та високих врожаїв.

Основні переваги :
• Переміщує в нижні шари каміння та грудки
• Дозволяє за один прохід після оранки підготувати

ґрунт до посіву
• Не потребує використання спеціальних

каменезбиральних машин



Cultibêche / Лопаточная почвообрабатывающая машинаГ
Машина для обробітку грунту під овочеві культури без оранки.

Largeur hors tout 
Total width 

Largeur de travail 
Working width 

Puissance minimum suggérée 
Min. suggested horsepower 

Poids
Weight

Profondeur maximum de travail 
Maximum working depth 

Cbi /6/150 160 150 45 /33 700 35
175 165 50 /37 715 35
190 180 60 /44 822 35
210 200 65 /48 865 35
230 220 70 /51 980 35
260 250 75 /55 1015 35

Cbi /6/165
Cbi /8/180
Cbi /8/200
Cbi /10/220
Cbi /10/250

cm cm HP/KW K g cm
Cbe/4/80 85 80 20/15 280 25
Cbe/4/100 105 100 25/18 290 25
Cbe/6/120 125 120 25/15 360 25
Cbe/6/130 140 135 25/18 370 25
Cbe/8/160 165 160 35/26 440 25

Cbm
Cbm
Cbm
Cbm
Cbm
Cbm

/4/100 110 100 30 /22 460 30
125 115 30 /22 480 30
140 130 35 /26 560 30
155 145 35 /26 590 30
170 160 40 /29 615 30
185 175 50 /37 720 30

/4/115
/6/130
/6/145
/6/160
/8/175

Cbm 200 190 55 /40 750 30/8/190
Cbm 215 205 60 /44 780 30/8/205

CBE

CBM

CBI

Лопаточная почвообрабатывающая машина Что такое
Cultibêche ?
Предназначенная для обработки почвы на глубине до 35 cм, в зависимости от
моделей, эта машина заменяет вспашку и особенным образом адаптирована
к овощным культурам.

Техническое описание :
Почвообрабатывающая машина Cultibêche состоит из комплекта лопат (от 4
до 10 в зависимости от ширины и моделей) и функционирует по принципу
ручной лопаты: лопаты поочерёдно вставляются в почву, отделяются комки
земли и отбрасываются назад. При контакте с глыбодробилкой или граблями
они измельчаются,  и обеспечивается выравнивание поверхности.
Машина приводится в действие от ВОМа трактора.

Преимущества :
Почвообрабатывающая машина Cultibêche
позволяет :
• не производить вспашку
• удалить подошву пахотного слоя запахать остатки
• обрабатывать почву на глубине от 20 до 35 см
• удерживать на поверхности почвы органические
вещества
• Способствовать аэрации и осушению почвы
• Бороться с эрозией и неровностью площадки
• Работать на склонах
• Обеспечивает быстрый проход почвообрабатывающими машинами Cultira-
teau или Cultigrille

Стандартное оборудование :
• Редуктор 540 об/мин
• Коробка с 4 скоростями
• Регулирование рабочей глубины с помощью полоз
• Глыбодробилка

Лопаточная почвообрабатывающая машина Что такое 
Дана машина призначена для обробітку ґрунту на глибину до 35 см,
залежно від моделей. Даний тип обробітку ґрунту спеціально розроблений
для овочевих культур і заміняє орнку.

Технічна характеристика
Грунтообробна машина складається із комплекта лопат (від 4 до 10,
залежно від моделі) і функціонує по принципу ручної лопати: лопати
почергово вставляються в ґрунт, відділяючи шматки ґрунту і відкидаючи їх
назад. При контакті з подрібнювачем або граблями ґрунт подрібнюється і
забезпечується вірівнювання поверхні. 
Машина приводиться в дію за допомогою ВВП трактора.

Дана машина дозволяє :
Не проводити оранку ґрунту
Знищувати підорну підощву
Закопати рослинні залишки
Обробляти ґрунт на глибину від 20 до 35 см
Зберігати органічну речовину в грунті
Покращити водно-повітряний режим ґрунту
Боротись з ерозією ґрунту 
Працювати на схилах і нерівних ділянках ґрунту
Забезпечує оптимальні умови для підготовки ґрунту за допомогою
грядоутворювачів

Преимущества :
• Редуктор 540 об/хв
• 4 ступінчата коробка передач
• Регулювання глибини обробітку
• Подрібнювач грудок

Ширина

Ширина захвата рабочей
поверхности 

Минимальная рекомендуемая
мощность

Вес

Максимальная рабочая глубина

/ Ширина

/ Робоча ширина захвату

/ Мінімальна споживана потужність

/ Вага

/ Максимальна глибина обробітку

см см смкг.к.с



Серия Cultisol
/ Серія машин для підготовки ґрунту під овочеві культури

SSIMON, мировой лидер по подготовке почвы под овощные
культуры, разработал полную серию оборудования для подготовки почвы
под посев и высадку растений.
Серия Cultisol полностью отвечает самым требовательным запросам
производителей овощных культур. 
Каким бы не были тип почвы, климат, выращиваемые овощи и
обрабатываемая площадь, у компании SIMON есть необходимое вам
оборудование :
• Cultirateau простого или тройного типа / Машина для формирования
посевного ложе простого или тройного типа
• CultibРche /Лопаточная почвообрабатывающая машина
• Cultigrille /Почвообрабатывающая машина с запахиванием камней

При вирощуванні овочевих культур, особливу увагу приділяють
передпосівній підготовці ґрунту. 
Simon, світовий лідер в виробництві машин для підготовки ґрунту під
овочеві культури, виробляє цілий ряд машин для пыдготовки ґрунту які
використовуються в різних грунтово-кліматичних зонах.
Simon пропонує широку гаму машин для підготовки грунту :
• культиватори - грядоутворювачі
• культиватори - гребеноутворювачі
• грядоутворювачі для кам’янистих ґрунтів 



Из истории :
В 1968, у Gaston SIMON, наблюдавшего как овощеводы
района Нантэз вручную формировали свои грядки при
помощи лопаты и грабель, появилась идея 
пустить подвижную фрезу перед механическими граблями
по ходу обратного вращения.
Таки образом появилась почвообрабатывающая машина
Cultirateau.

Что же такое Cultirateau ?
Это оборудование для подготовки почвы, специально предназначенное для
овощных культур. Оно используется непосредственно после вспашки и
позволяет подготовить почву под посев или высадку растений.

Техническое описание :
Cultirateau включает в себя :
• фрезу с ножами, которая вращается по ходу движения трактора
• задние грабли с зубцами, которые вращаются в противоположном
направлении
Передний ротор (фреза) рыхлит почву без глубокой шлифовки, благодаря
небольшому наклону ножей.
Задний ротор (грабли) разбивает комки,
прочесывает, разравнивает и пломбирует почву.
Все грабли фирмы SIMON оснащены центрирующим
устройством  (Патент) для того, чтобы грядка не
обрушивалась по центру.

Історія компанії Simon
Ідею культиватора-грядоутворювача
Simon розробив Гастон Сімон в 1968
році, саме він спроектував робочі

органи культиватора, що обертаються в протилежних напрямках, чим
забезпечують оптимальну підготовку ґрунту під овочеві культури.

Загальна характеристика культиваторів-грядоутворювачів
Культиватори-грядоутворювачі – це
машини, які призначені для підготовки ґрунту під овочеві культури та
салати. Вони використовуються безпосередньо після оранки і дозволяють
підготувати грунт для прямого посіву або посадки.

Технічна інформація :
Всі культиватори-грядоутворювачі призначені для використання
безпосередньо після оранки ґрунту. Культиватор приєднується до трактора
за допомогою трьохточкової навіски. 
Культиватор–грядоутворювач складається із ротора та барабана, які обертаються в
протилежних напрямках, корпуса із захисними щитками, редуктора, опорних коліс,
бокових дисків для регулювання висоти гряди, карданного валу з запобіжною муфтою.

Робочі органи – ротор та барабан, на яких
встановлено високоміцні, стійкі до ударів ножі.
Спеціальне розміщення та форма ротора
попереджує ущільнення ґрунту та добре розрихлює
нижню частину гряди. Барабан, який обертається
швидше ротора і конструктивно розміщений за
ротором, подрібнює верхній шар до необхідної

структури, створюючи
ідеальні умови для

посіву насіння або
висадки розсади.. 

Преимущества :
• Формирование грядки за один проход 
• Вся работа проводится между колесами трактора, таким образом,
исключен риск высадки или посева там, где прошел трактор 
• Подготовка почвы под посев имеет продуманную структуру, то есть :
На поверхности грядки почва мелкоструктурная и проветриваемая, ниже,
структура немного крупнее, затем средняя и, наконец, крупные комья 
Такая структура обеспечивает :
• хорошую фильтрацию дождевой воды
• контролируемый уровень влажности
• раннюю всхожесть
• равномерный рост
• высокую продуктивность

Переваги за використання культиватора-грядоутворювача
Simon:
• Підготовка ґрунту під овочеві культури за один прохід
• Отримання гряди з оптимальною для овочевих культур структурою
ґрунту. 
• На поверхні гряди грунт має мілкоструктурну та добре аерований шар,
нижче структура крупніша, а на самому низу великі грудки.

Це забезпечує підтримку оптимальної
вологості ґрунту, створює добрий дренаж,
прискорює проростання та зумовлює високу
врожайність овочевих культур.

Грабли / Ротор

Фреза  / Фрезерний барабан

Cultirateau / Культиваторы-Грядообразователи
Культиватори-грядоутворювачі



Маркёр идеален для посева под пластиковую пленку

Ротационный формировщик 1-2-3 или 4-х бороздной 

Заднее сцепление для комбинирования с посадочной
машиной или сеялкой 

Колеса вместо и взамен дисков, рекомендованы в случае
необходимости формирования  менее приподнятых грядок 

Фронтальное сцепление для проведения 2-х операций за
один проход трактора 

Тип  M Тип  F Тип  MSUP Тип  P

Профиль производителя
/ Оброблювані площі 

Средние площади
/ Середні площі

Большие площади
/ Великі площі

Средние площади
/ Середні площі

Большие площади
/ Великі площі

Овощные культуры
/ Овочеві культури

Любые овощные культуры / Будь-які овочеві культури
Любые овощные культуры, рекомендовано

для овощных корнеплодов
/ Будь-які овочеві культури, рекомендовано для коренеплодів

Глубина обработки
/ Глибина обробітку

От 20 до 25 см/ від 20 до 25 см От 20 до 30 см/ від 20 до 30 см

Фланцы
/ Флянці

Стандартные
/ Стандартні Утолщённые / Потовщені

Коробка
/ Коробка  

Стандартная /  Стандартна Усиленная / Посилена

Сошники
/ Диски

¢ 450 MM ¢ 510 MM

Фреза
/ Фреза

Стандартный диаметр
/ Стандартний діаметр

Больший диаметр
/ Збільшений діаметр

Автоматическое натяжение
цепи фрезы
/ Автоматичний натяг ланцюга 

Нет
/ ні

Да
/ так

Нет
/ ні

Да
/ так

Смазочные материалы
/ Змащувальні матеріали

Смазка и масло
/ Консистентне мастило і масло

Масло 
/ Масло

Модель
/ Модель 125 145 165 185 125 145 165 170 185 125 145 145 165 185 210

Ширина захвата рабочей поверхности
/ Ширина захвату

1,25 1,45 1,65 1,85 1,25 1,45 1,65 1,70 1,85 1,25 1,45 1,45 1,65 1,85 2,10

Ширина колеи
/ Ширина колії

1,52 1,72 1,92 2,12 1,52 1,72 1,92 1,97 2,12 1,52 1,72 1,72 1,92 2,12 2,42

Высота грядки
/ Висота гряди

1,10 -
1,15

1,30 -
1,35

1,50 -
1,55

1,70 -
1,75

1,10 -
1,15

1,30 -
1,35

1,50 -
1,55

1,55 -
1,60

1,70 -
1,75

1,10 -
1,15

1,30 -
1,35

1,30 -
1,35

1,50 -
1,55

1,70 -
1,75

1,95 -
2,00

Вес 
/ Вага

630 690 700 770 710 750 780 800 850 680 750 990 1050 1110 1200

Мощность трактора
/ Споживана потужність

50
37

60
44

70
51

80
59

55
40

65
48

75
55

80
59

85
62

60
44

70
51

70
51

80
59

90
66

100
74

Передние диски или колеса
/ Передні диски або колеса

Фреза с уменьшенным углом ножей
/ Фреза с уменьшенным углом ножей

Наружные подшипники  для  простого обслуживания
/ Зовнішній корпус підшипника 

Коробка угловой передачи с задним
выходным валом для привода сеялки
/ Редуктор з заднім виходом ВВП для
привода сівалки (або іншої техніки)

Автоматическое натяжение цепи фрезы (на моделях F и P)
/ Механізм автоматичного натягу ланцюга (на моделях P та F)

Широкие колеса
/ Опорні колеса

Вспомогательное оборудование
Це забезпечує підтримку оптимальної 

Серийное оборудование
Стандартне обладнання культиватора-грядоутворювача

Комплект обладнання для формування гребенів

Котки для формування гребенів з гідравлічним приводом

Заднє причіпне обладнання для приєднання сівалки або іншої
техніки

Передні опорні колеса замість дисків

Передній причіпний пристрій для проведення двох операцій за
один прохід

л.с. / к.с.
КВт

кг



SIMON разработал для крупных
производителей  овощных культур или
для обслуживающих предприятий
CULTIRATEAU ТРОЙНОГО ТИПА.
Речь идет об агрегате, совмещающем в
себе одновременно три
почвообрабатывающих машины Cultira-
teaux.

Гидравлические маркера
Коробка 1000 об/мин
/ Маркер з гідравлічним приводом Автоматический предохранительный механизм на всех карданах

Привод  культиваторных грабель через кардан
Задний мост на гидроцилиндрах
/ Автоматичний пристрій безпеки на карданах
Привід через карданний вал

ТРОЙНОЙ F ТРОЙНОЙ P

Овощные культуры
/ Овочеві культури

Любые овощные культуры
/ Будь-які овочеві культури 

Любые овощные культуры, рекомендовано
для овощных корнеплодов

/   Будь-які овочеві культури, рекомендовано для коренеплодів

Модель
/ Модель

1,25 1,45 1,65 1,70 1,85 1,45 1,65 1,85

Ширина захвата рабочей
поверхности
/ Ширина захвату

3x1,25
+ поворот

3x1,45
+ поворот

3x1,65
+ поворот

3x1,70
+ поворот

3x1,85
+ поворот

3x1,45
+ поворот

3x1,65
+ поворот

3x1,85
+ поворот

Ширина колеи
/ Ширина колії

>1,45 >1,65 >1,85 >1,90 >2,05 >1,65 >1,85 >2,05

Вес 
/ Вага

3300 3500 3700 3750 3900 4000 4300 4600

Мощность трактора
/ Споживана потужність

150
110 

160
118

170
125

175
128

180
132

200
147

220
162

240
177

Гидравлическое складывание
/ Диски або передні колеса

Бороздоделатель для образования борозд

Разбрасыватель удобрений для локального внесения 

Маркер для салатных культур для упрощения ручной посадки 

Автоматический контроль рабочей высоты при помощи

ультразвука 

Обладнання для формування 2 або 3 гребенів

Обладнання для внесення мінеральних добрив

Профіль для полегшення ручної посадки рослин

Автоматичний ультразвуковий контроль глибини

Вспомогательное оборудование (продолжение) 
Додаткове обладнання

Новая версия тройной машины Cultirateau
Дані машини можуть формувати три гряди обночасно

Культиватор-грядоутворювач з
одночасним формуванням трьох
гряд.
Для задоволення
зростаючих потреб
виробників овочевої
продукції було розроблено
нове покоління
культиваторів-
грядоутворювачів.

л.с. / к.с.
КВт

кг


