Gyepápolás

GreenMaster
Moduláris felépítésű rendszer gyepápoláshoz
intenzívebb gyepápolás felülvetéssel és bokrosítással
akár 15%-kal több hozam nem csak gyepek esetében

HU

hatékonyabb és egyszerűbb zöldtrágya vetéstechnológia

Hozamfokozás a GreenMasterrel
A GreenMasterben található HarroFlex simítós borona az állítható simító egységnek, valamint
a két sorban elhelyezett boronáknak köszönhetően rendkívül jól tünteti el az
egyenetlenségeket, mint például a vakondtúrásokat, és lazítja fel a lenemezesedett
gyepréteget, amely gátolja a gyökérzóna szellőzését.
A GreenMaster vetőkombináció a gyomfertőzöttség megelőzésére is alkalmas, mert ezzel a
megoldással például az olyan agresszív gyepalkotó gyomnövény, mint a sovány perje, is
kiirtható. A gyomirtással egy menetben megtörténik a gyep felülvetése is, amiről a
pneumatikus EPS 5 vetőgép gondoskodik. A gép a vetőmagot közvetlenül a Güttler henger elé
juttatja, ami a magokat magágymélységig a talajba nyomja.

Több hozam a felülvetéssel és Güttler hengerezéssel

Az eredményes felülvetést megnehezíti az elhalt, lenemezesedett szármaradványréteg a talaj
felső részén. Ez a réteg a HarroFlex borona segítségével eltávolítható, következésképpen a
kiszórt vetőmagok közvetlenül a talajba tudnak kerülni. A csírázáshoz így elegendő fény és
levegő áll rendelkezésre.
A felülvetés után fontos a talaj visszazárása a biztosabb kelés érdekében. A Güttlerrel
hengerezett gyep erőteljesebb bokrosodást és sűrűbb növényállományt eredményez.

Egyaránt alkalmas
gyepápolásra és szántóföldi felhasználásra is
A GreenMaster moduláris felépítésének köszönhetően alkalmas gyepápolásra, egyéb szálastakarmány növények, mint például a lucerna esetében hozamfokozásra, és egyéb szántóföldi
felhasználásra is.
Szántóföldi felhasználás esetén a GreenMaster vetőkombinációval zöldtrágya növényeket is
vethetünk közvetlenül a nyári tarlóhántás után. A további költségmegtakarítás érdekében javasolt, hogy a tarlóhántásra a Güttler SuperMaxx tarlóhántási technológiát alkalmazzuk.
Szántóföldi felhasználás esetén, a Güttler SuperMaxx kultivátorral előkészített talajba akár repcét is vethetünk a Güttler GreenMaster vetőkombinációval.

A rendszer egyes elemei önállóan is használhatók

A moduláris felépítésnek köszönhetően a GreenMaster részegységei külön is használhatók.
A HarroFlex simítós borona használható növényápolásra és fűfélék bokrosítására, a
lenemezesedett, elhalt gyepréteg eltávolítására, vagy akár a műtrágya bedolgozására is
alkalmas. A simítós borona ezen kívül a fronthidraulikára is kapcsolható.
A GreenMasterben megtalálható Güttler Standard henger használható önmagában rögtörésre,
egyenletes, megfelelően tömör talajfelszín létrehozására.

A kukoricatarló költségkímélő hasznosítása:
takarmány rozs vetés egyszerűen
A GreenMaster univerzális vetőkombináció alkalmazásával lehetőség nyílik nem csak a nyári
kalászos betakarítások utáni zöldtrágya növények vetésére, hanem köztes növényként rozs
vetésére is közvetlenül kukorica tarlóba. A GreenMaster talajsimítója a kukoricaszárakat a talaj
felszínéhez közel eltöri, míg a kettős boronasor a talaj legfelső rétegét fellazítja. A szórva vető
egység erre a talajra juttatja ki a vetőmagot, amit azután a Güttler henger magágymélységig
bedolgoz.
Az így keletkező rozs kiválóan alkalmas zöldtakarmánynak, amelyet kevés ráfordítással
érhetünk el az egy menetes művelésnek köszönhetően.

Kukorica moly elleni védekezés

Megfigyelések szerint a kukoricamoly kiválóan át tud telelni a sértetlen kukoricatarlóban,
ezért szükséges az álló “szárcsonkok” mechanikai zúzása. Ezt nem csak szárzúzó
berendezésekkel érhetjük el, hanem egyéb módszerekkel is, mint például a fent említett
köztes vetés GreenMasterrel

Víztakarékos talajművelés Güttler hengerrel
A legtöbb talajművelési rendszerben szükséges a talaj visszatömörítése a nedvesség
megőrzése céljából. Ha nem alkalmazunk visszatömörítést, akkor a nedvesség vagy gyorsan
elpárolog, vagy hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék esetén a talajfelszín
lecserepesedik.
A Güttler hengerek speciális prizmaprofil kialakítása lehetővé teszi, hogy a munka
eredményeképp a speciális Güttler talajszerkezetet kapjuk. Ennek a talajszerkezetnek a
lényege, hogy magágymélységben egy tömör, vízmegtartó réteg jöjjön létre, ahol a vetőmag
gyorsan beágyazódik a finom morzsás talajszerkezetbe, és gyorsan csírázásnak indul a
rendelkezésre álló nedvesség miatt.

Keskeny utakon is szállítható

A 3 méter feletti GreenMaster gyepápolók 3 méter szélességre csukhatók össze, így
keskenyebb földutakon is biztonságosan szállíthatók.
Nagy munkaszélességük és hosszúságuk ellenére igen fordulékonyak mind közúti
vontatásnál, mind munkahelyzetben.

„A felülvetés és a bokrosító hengerezés révén
több a termés...”
A hengert 2004-óta rendszeresen használtam a gyepek felülvetésére egy hagyományos szórva
vetőgéppel a fronthidraulikán, ami meglehetősen pontatlan volt, ezért beruháztam egy Güttler
GreenMaster vetőgépbe. Egyértelműen eredményes a gyepek felülvetése a GreenMasterrel.
A felülvetés és a bokrosító hengerezés révén több a termés, és még az első kaszálás is néhány
nappal hamarabb végezhető, mint korábban. Ugyanúgy a gyepek esetében is, mint a
szántóföldön, a széleslevelű gyomok visszaszoríthatók a Güttler hengerrel.
Richard W. Schmelzle gazdálkodó
Dornstetten, Németország

Egyenletes vetésmélység kialakítása
Hengerezzen ezen túl vetés előtt is, mert a Güttler hengerrel végzett vetés előtti hengerezés
egy egyenletesen tömör, a magbeágyazódáshoz szükséges mély magágyalapot hoz létre. A
munka eredményeként a vetőmag mindig egyenletes mélységbe, és a csírázáshoz legjobb
környezetbe kerül. A kelés ezért egyenletes és robbanásszerű lesz.

Vetés utáni hengerezés, egyenetlen vetésmélység,
elhúzódó kelés.

A hengerezést követő vetés során a vetőmag azonos
mélységbe kerül.

Műszaki adatok
2,40 m – 9,30 m munkaszélességben
függesztett kat. 2
hidraulikus csukás
opciós RipperBoard simító (1)
2 sor dupla hajtású Ø 12 mm rogósborona, 75 mm
osztásközzel (2)
Ø 330/380 mm vagy Ø 450/500 mm Standard
hengerrel (3)
6,30 m munkaszélességtől futóművel
GreenMaster 250-300 200 literes,
GreenMaster 640-770 660 literes,
GreenMaster 940 2 x 410 literes
vetőgéptartállyal

(1)

(2)

(3)

munkaszélesség

szállítási
szélesség

vonóerő
igény

tömeg

GreenMaster 250 E

2,40 m

2,53 m

60 LE

1 150 kg

GreenMaster 250 E/S

2,42 m

2,55 m

60 LE

1 465 kg

GreenMaster 300 E

2,92 m

3,00 m

80 LE

1 298 kg

GreenMaster 300 E/S

2,92 m

3,00 m

80 LE

1 693 kg

GreenMaster 640

6,30 m

3,00 m

120 LE

5 196 kg

GreenMaster 770

7,60 m

3,00 m

140 LE

5 745 kg

GreenMaster 940

9,30 m

3,00 m

150 LE

7 500 kg

A legjobb az Ön talajának
Üdvözöljük a Güttlernél!
A Güttler a talajszerkezetet tekintve az innovációban több, mint 30 éve élen jár. Ezt igazolja termékeink és
szabadalmaink sokasága. Nálunk az első helyen Ön és az Ön növénytermesztési elvárásai állnak. A gépek,
amiket kifejlesztünk csak eszközei annak, hogy Önt munkája során megfelelően támogassuk.
A legfőbb célkitűzésünk: folyamatosan magas hozam elérése maximális gazdaságosság mellett.
Mindig megpróbálunk a dolgok mögé nézni és a problémák okait megfejteni. Csak ha megértjük, hogy mi
számít igazán, akkor tudunk megfelelő műszaki megoldást kidolgozni, mely a legjobb az Ön talaja számára!
Győződjön meg arról, hogyan teljesítjük ezt!
A Güttler olyan minőséget képvisel, mely rövid időn belül megtérül!
Tekintse meg az alább felsorolt termékeinket is!

Lezáróhenger

Sokoldalú kultivátor

Simplex

SuperMaxx

kevésbé érzékeny a beragadásra
ellenálló a köves talajokkal
szemben

nagy területteljesítmény
kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás
alacsony fenntartási költség

Szántóföldi kultivátor

Kompaktor

PrimusPlus

Földmester

nagyobb területteljesítmény
forgatás nélkül
erősebb vázfelépítés
előnyösebb talajszerkezet

kevésbé költséges
szántáselmunkálás
hatékonyabb rögtörés, jobb
talajszerkezet

Front magágykészítő

Prizmahenger

Avant és Duplex

Güttler henger

több művelet egy menetben
kevesebb talajtaposás
aktív munkagép a passzív orrsúly
helyett

kiváló rögtörő képesség
jobb magágyszerkezet
erőteljesebb bokrosító hatás
utolérhetetlen öntisztítás

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Postafiók 57.

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.hu

A megadott műszaki adatok és illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.

A jól ismert Güttler henger egy Güttler találmány, mely mögött több mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés áll.

