
Compactor

Solmaistru
Pregătirea patului germinativ şi în cel mai di� cil sol

costuri mai reduse la lucrările solului după arat

fărâmiţare mai e� cientă a bulgărilor de pământ, 
o structură mai bună a solului

utilaj multifuncţional, recuperare mai rapidă a preţului

Date tehnice

LK30 - cu cadru rigid, LK45 rabatabil cu sistem 
hidraulic

sape sub formă de lance ca element frontal, având 
dimensiunea de 45x12 mm, în 3 rânduri, cu distanţa 
dintre elemente de 150 mm

utilaj semi-suspendat Cat. 2

tăvălug Güttler Ø 450/500 mm

reglarea continuă a adâncimii

LK45 fără bară de tracţiune şi roţi, cu hidraulică 
frontală, utilaj suspendat Cat. 2

dimensiunea roţilor 11,5/80-153, 10PR

lăţimea de 
lucru

lăţimea de 
transport

forţa de tracţune 
necesară

masa

LK 30 AS Solmaistru

LK 45 AS Solmaistru

3,00 m

4,50 m

3,00 m

2,52 m

90 CP

140 CP

2 135 kg

3 690 kg

“Pregăteşte un pat germinativ bun în 1-2 treceri, 
în funcţie de tipul solului”

Am folosit utilajul Solmaistru tip LK30AS la lucrările de sol după aratul din vară. Aici am semănat 
rapiţă. Nivelatorul Solmaistru a făcut să dispară destul de bine brazdele și denivelările de sol. În 
funcţie de tipul solului, în 1-2 treceri am reușit să pregătim un pat germinativ bun.”

László Kis, Székkutas

R
O

Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.

Vă salutăm în numele � rmei Güttler

Güttler se ană în top de peste 30 de ani în inovaţiile privind structura solului. Acest fapt este dovedit de 
multitudinea produselor şi brevetelor noastre. La noi pe primul loc vă a� aţi Dvs. şi aşteptările Dvs. legate 
de cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltăm sunt doar mijloacele pentru a sprijini munca Dvs. în mod 
corespunzător.
Obiectivul nostru principal: obţinerea în continuu a unei productivităţi ridicate cu o e� cienţă maximă.

Încercăm de � ecare dată să vedem ce stă la baza problemelor şi să găsim cauzele acestora. Numai dacă 
înţelegem ce contează cu adevărat doar atunci putem elabora soluţia tehnică corepunzătoare, care să � e 
cea mai adecvată solului Dvs! Convingeţi-vă cum reuşim să ne atingem obiectivul propus!
Güttler reprezintă o calitate care recuperează rapid banii investiţi!

Faceţi cunoştinţă şi cu produsele noastre de mai jos!

Tăvălug de închidere

Îngrijirea pajiştii

Tăvălug prismatic

Simplex

GreenMaster

Tăvălug Güttler

este mai puţin sensibil la gripare
este rezistent faţă de solurile 
pietroase

îngrijirea intensivă a pajiştii
supraînsămânţare
creşterea productivităţii

capacitate excelentă de a 
fărâmiţa bulgării de pământ
o înfrăţire mai hotărâtă
autocurăţare fără pereche

Cultivator pentru teren arabil

PrimusPlus
productivitate mai mare
cadru mai robust
structură de sol mai favorabilă

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Posta� ók 57.

Telefon: +40 733 968 733
 +40 733 969 733
E-mail: info@guttler.ro
www.guttler.ro

Datele tehnice speci� cate şi ilustraţiile pot diferi de realitate. Ne menţinem dreptul de a face modi� cări şi de a greşi.

Cultivator multilateral

SuperMaxx
productivitate mare
consum mai redus de combustibil
costuri de întreţinere mai reduse

Avant şi Duplex
călcare mai redusă a solului
utilaj de lucru activ în locul 
greutăţii frontale pasive



Tăvălugire pentru asigurarea înfrăţirii, pentru o recoltă mai mare

Utilajul este adecvat să execute 
independent tăvălugirea

Un mare avantaj al utilajului Güttler Solmaistru este asigurat de faptul că acesta are mai multe 
elemente de lucru, astfel �ind adecvat pentru mai multe tipuri de lucrări. Utilajul a fost astfel 
conceput ca tăvălugul Güttler  încorporat să poată � folosit și independent la tăvălugire.

Execuţia pro�lului prismatic special al tăvălugului Güttler asigură realizarea structurii speciale 
a solului caracteristică utilajelor Güttler. Această structură este caracterizată de faptul că la 
adâncimea patului germinativ  ia naștere un strat compact, care păstrează umiditatea, unde 
seminţele se �xează repede în structura de sol cu granulaţie �nă și încep să germineze repede 
datorită umidităţii avute la dispoziţie.

Utilajul Güttler Solmaistru asigură o recoltă mai mare în urma tăvălugirii de primăvară cu 
scopul înfrăţirii la cerealele păioase de toamnă. Este recomandat în mod deosebit a folosi 
“Solmaistru” ca tăvălug independent la tăvălugirea de primăvară a cerealelor păioase de 
toamnă deoarece astfel putem atinge o recoltă cu până la 15% mai mare. Tăvălugul afectează 
tulpinile plantelor în măsura dorită, respectiv introduce în sol și îngrășămintele împrăștiate, 
asigurând o mai mare e�cienţă a acestora. Un alt avantaj este dat de faptul că tăvălugul 
participă și la distrugerea buruienilor cu frunza lată.

Cheia lucrărilor perfecte după arat:
fărâmiţarea bulgărilor de pământ şi tăvălugire

În cazul aratului, compactoarele Güttler Solmaistru oferă o soluţie optimă pentru lucrarea solului 
după arat și pregătirea patului germinativ.

În cursul aratului se formează bulgări mari și apar probleme datorate brazdelor și biloanelor. 
Nivelatorul utilajului Solmaistru angrenează pământul la suprafaţa solului în toată lăţimea de 
lucru pentru a încărca brazdele și nivelează biloanele ca o “rindea”. Sapele elastice puternice, la 
rândul lor, fărâmiţează bulgării în urma nivelatorului, dar cea mai hotărâtă fărâmiţare este 
asigurată de tăvălugul Güttler din partea posterioară.

Autocurăţare excelentă

Pregătirea patului germinativ cu sapele cultivatorului
Solmaistru, favorizarea formării humusului

Sapele elastice ale Solmaistru-lui primesc un rol cheie la pregătirea patului germinativ. Aceste 
sape de cultivator afânează solul tasat, închegat, îmbunătăţind astfel structura solului pentru 
asigurarea unei germinări corespunzătoare a seminţelor.

Totodată sapele amestecă solul pentru a introduce resturile vegetale de pe suprafaţa solului în 
sol, contribuind astfel la formarea humusului. Acest proces de amestecare mai are și un alt rol 
important. Cu cât pesticidele aplicate ajung mai repede în sol, cu atât substanţele active vor � 
mai e�ciente.

Închegarea solului și realizarea unui pat germinativ compact în măsura dorită sunt asigurate de 
tăvălugul Güttler încorporat.

Transportul

Tăvălugul Güttler din cadrul utilajului Güttler Solmaistru este construit din elemente stelare 
având două diametre diferite. Elementele stelare de diametre diferite se pot mișca unele 
lângă altele cu o mișcare excentrică, astfel se curăţă în continuu unele pe altele. La lucrările 
de sol după arat, la suprafaţă adesea ajunge un sol mai umed care provoacă împotmolirea 
tăvălugilor, dar tăvălugul Güttler, datorită capacităţii sale de autocurăţare, nu se împotmolește 
nici atunci când un alt tăvălug o face în mod sigur.

Compactorul Solmaistru este disponibil cu două lăţimi de lucru, varianta cu lăţimea mai mică, 
de 3,00 metri are un cadru rigid, deci lăţimea sa de transport este de 3,00 metri.
Solmaistru cu lăţime mai mare, de 4,50 metri, este rabatabil pe cale hidraulică și are o lăţime 
de transport de 2,40 metri.

Următoarea variantă a “Solmaistru”, preconizată a avea o lăţime de lucru mai mare, de
6,00 metri, va �, la fel, ușor de transportat.


