Tăvălug prismatic

Tăvălug Güttler
Un utilaj multilateral pentru realizarea structurii ideale de sol
capacitate execelentă de fărâmiţare a bulgărilor de pământ
o structură mai bună a patului germinativ
o înfrăţire mai hotărâtă

RO

autocurăţare fără pereche

O structură de sol în partea inferioară cu
granulaţie fină, în partea superioară cu bulgări
Folosind tăvălugul Güttler se realizează o structură de sol având în partea inferioară o granulaţie
fină, în partea superioară cu bulgări, compactată în adâncime. Această structură excelentă a
patului germinativ favorizează păstrarea umidităţii solului și totodată asigură o germinare mai
bună a seminţelor, un efectiv de plante mai viabil.

Economie de combustibil datorită exploatării în conexiune cu alte utilaje

Tăvălugii Güttler Standard sunt folosiţi adesea împreună cu o grapă. Alegând această soluţie
putem face dezmiriștirea și fărâmiţarea bulgărilor într-o singură trecere, iar tăvălugul, prin
formarea suprafeţei solului, asigură și păstrarea umidităţii în sol. Deoarece nu este nevoie a
lucra cu tăvălugul într-o trecere separată, putem economisi tmp și combustibil. Un alt avantaj
este faptul că seminţele buruienilor și cele rostogolite răsar deodată, astfel îndepărtarea
acestora se poate face într-o singură trecere.

Pentru tăvălugire cu scopul înfrăţirii şi
supraînsămânţare
Cu tăvălugirea de primăvară a cerealelor păioase de toamnă putem obţine o recoltă cu până
la 15% mai mare. Tăvălugul afectează tulpinile plantelor în măsura dorită pentru ca acestea să
realizeze o înfrăţire mai bună, respectiv introduce în sol și îngrășămintele împrăștiate, asigurând
o mai mare eficienţă a acestora.
Putem crește eficienţa rezultatelor obţinute dacă alături de tăvălugirea cu scopul înfrăţirii facem
și o supraînsămânţare cu ajutorul unei semănători prin împrăștiere. Pentru aceasta cea mai bună
alegere este utilajul Güttler GreenMaster, care realizează într-o singură trecere înfrăţirea
și supraînsămânţarea, scăzând astfel cheltuielile Dumneavoastră, crescând în același timp
cantitatea și calitatea recoltei. Un alt avantaj este dat de faptul că tăvălugul Güttler contribuie
și la combaterea buruienilor cu frunză lată.

Urmărirea excelentă a denivelărilor solului

Construcţia tăvălugilor Güttler este concepută astfel ca acestea să poată urmări cât se poate
de fidel denivelarea solului. De exemplu, un tăvălug Güttler de 6 metri dispune de patru secţii
de urmărire a suprafeţei solului, în timp ce alţi tăvălugi de 6 metri au, în general, trei. În acest
mod se poate reduce mărimea suprafeţei netăvălugite.

Evitarea problemelor legate de pregătirea
patului germinativ toamna
În general, tehnologiile de cultivare aplicate toamna se ocupă cu problema cantităţii mari a
resturilor vegetale după cultura porumbului. Însă nu trebuie uitat faptul că și plantele
însămânţate toamna au nevoie de un pat germinativ bun. Tăvălugul Güttler este partener și în
soluţionarea acestei cerinţe deoarece poate fi integrat în cele mai multe tehnologii de cultivare
aplicate toamna.
Tăvălugul Güttler execută cea mai ideală structură de sol pentru germinarea seminţelor, care
în partea superioară are bulgări, iar în partea inferioară are o granulaţie fină. Astfel ajută la
păstrarea umidităţii solului, indispensabilă pentru germinare.

Lucrarea perfectă a arăturii într-o singură trecere

Tăvălugii Güttler cu elementul frontal elastic pentru nivelare popular FlatSpring sunt absolut
adecvaţi pentru lucrarea arăturii.
În cursul lucrărilor de arat se formează bulgări mari și apar probleme datorate brazdelor
și biloanelor. Nivelatorul FlatSpring angrenează pământul de la suprafaţa solului în toată
lăţimea de lucru pentru a încărca brazdele și nivelează biloanele ca o “rindea”. Fărâmiţarea
bugărilor este asigurată de tăvălugul Güttler.

Fărâmiţarea bulgărilor şi în cazul celui mai dificil sol

Elementul caracteristic al tăvălugilor Güttler este mantaua cilindrului formată din vârfurile
prismatice. Datorită suprafeţei avute, pe fiecare metru pătrat al solului ajung 305 astfel de
vârfuri prismatice. Totodată, pe aceste vârfuri prismatice, la fiecare metru apasă o masă de
400 kg, și datorită acestui fapt sunt fărâmiţaţi chiar și bulgării formaţi pe cele mai tari soluri.
Dacă datorită condiţilor de secetă se formează bulgări de pământ atât de tari încât nici
tăvălugirea nu rezolvă situaţia, se recomandă analizarea mai de aproape a bulgărilor. Chiar și în
condiţiile grele vârfurile prismatice ale tăvălugului Güttler crează fisuri capilare care, dacă intră
în contact direct cu apa de ploaie sau cu soarele puternic, vor destrăma bulgării de pământ.

Autocurăţare excelentă

Tăvălugul Güttler este construit cu 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 ajunge adesea 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.

O creştere a recoltei de cel puţin 10-15% cu
aplicarea metodei Güttler
Toate culturile de cereale de toamnă sunt tăvălugite cu tăvălugul Güttler. La cca. 10-15 zile
după tăvălugire cerealele se înfrăţesc și se “îmbogăţesc” în mod exploziv. În anii precedenţi
tăvălugirea de primăvară am efectuat-o cu tăvălugi cu suprafaţă netedă, dar aceștia nu au
“spart” așa cerealele cum o face utilajul Güttler. Și știm că plantele din speciile erbacee
(deoarece și cerealele aparţin acestora), cu cât sunt mai bine călcate, tocate, cu atât devin mai
puternice.
De când aplicăm metoda Güttler, pot afirma cu curaj că tăvălugirea crește recolta cu cel puţin
10-15%.
János Varga - Gorzsai Mezőgazdasági SA.

Realizarea unei adâncimi de însămânţare uniforme
De acum încolo folosiţi tăvălugirea și înainte de însămânţare deoarece tăvălugirea executată cu
tăvălugul Güttler înainte de însămânţare realizează baza unui pat germinativ uniform compact,
cu adâncimea necesară germinării seminţelor. Ca rezultat, seminţele vor ajunge tot timpul la
o aceeași adâncime și în cel mai favorabil mediu pentru germinare. De aceea răsărirea va fi
uniformă și explozivă.

La semănarea care a fost precedată de tăvălugire,
seminţele ajung la aceeaşi adâncime.

Tăvălugire după semănare, adâncime de
însămânţare neuniformă, răsărire târzie.

Date tehnice
Tăvălug Güttler de Ø 450/500 mm
semi-suspendat sau cu suspendare
laterală/posterioară (PW 30 E/S)
suspendare Cat. 2
la unele variante opţional nivelator
FlatSpring sau grapă NonStop
dimensiunea roţii 11,5 / 80 - 15,3
10PR, în cazul PW940ASL, PW1240ASL
10,0 / 55 – 17 10 PR
sistem de direcţie hidraulic (în 2
direcţii), în cazul PW 30 E/S sistem
de direcţie opţional
la lăţimile de lucru de 1,5 m, 2,0 m,
2,7 m, 3,0 m şi pentru încorporare
lăţimea de
lucru

lăţimea de
transport

forţa de tracţune
necesară

masa

PW30E/S

2,92 m

3,00 m

55 CP

965 kg

PW45AS Compact

4,50 m

2,20 m

55 CP

2 110 kg

PW48AS Compact

4,80 m

2,20 m

55 CP

2 180 kg

PW540ASL Master

5,40 m

3,00 m

70 CP

2 990 kg

PW540 Offset+FlatSpring

5,40 m

2,40 m

120 CP

2 900 kg

PW640 Offset+FlatSpring

6,40 m

2,40 m

130 CP

3 200 kg

PW640ASL Master

6,40 m

3,00 m

80 CP

3 500 kg

PW640ASL Mayor

6,40 m

2,40 m

80 CP

2 700 kg

PW770-6ASL Master

7,80 m

3,00 m

90 CP

4 000 kg

PW820-6ASL Master

8,40 m

3,00 m

100 CP

4 300 kg

PW940ASL Master

9,40 m

3,00 m

110 CP

4 890 kg

PW1040ASL Master

10,40 m

3,00 m

120 CP

4 950 kg

PW1240ASL Magnum

12,40 m

3,00 m

140 CP

6 400 kg

tăvălug

lăţimea de
lucru

forţa de tracţune
necesară

masă
suplimentară

FlatSpring Compact

PW45-48AS

4,30m – 4,50m

FlatSpring 540

PW540ASL

5,00 m

40 CP

840 kg

FlatSpring 640

PW640ASL

6,10 m

50 CP

890 kg

PW770-820ASL

7,80 - 8,40 m

80 CP

930 kg

PW940ASL

9,00 m

55 CP

2 100 kg

PW1240ASL

12,00 m

55 CP

2 300 kg

FlatSpring 770-820
NonStop 940
NonStop 1240

30 CP - 35 CP 400 kg - 400 kg

Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.
Vă salutăm în numele firmei 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 aflaţi 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 eficienţă maximă.
Încercăm de fiecare 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 fie
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

Cultivator pentru teren arabil

Simplex

PrimusPlus

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

productivitate mai mare
cadru mai robust
structură de sol mai favorabilă

Compactor

Îngrijirea pajiştii

Solmaistru

GreenMaster
îngrijirea intensivă a pajiştii
supraînsămânţare
creşterea productivităţii

costuri mai reduse la lucrările
solului după arat
utilaj multifuncţional, recuperare
mai rapidă a preţului

Combinatoare frontale

Cultivator multilateral

Avant şi Duplex

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

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

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

Datele tehnice specificate şi ilustraţiile pot diferi de realitate. Ne menţinem dreptul de a face modificări şi de a greşi.
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E-mail: info@guttler.ro
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