
Cultivator multilateral

SuperMaxx
Utilaj multifuncţional, care poate fi folosit pe tot 
parcursul anului

productivitate mare

consum mai redus de combustibil

costuri de întreţinere mai reduse
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Lucrări de sol de primăvară: o încălzire mai 
rapidă a solului, un pat germinativ mai bun

Dacă aerisim solul înainte de a-l recompacta, acesta se va încălzi mai repede. Este important 
mai ales primăvara deoarece încolţirea plantelor însămânţate primăvara depinde în mare 
măsură de temperatura solului.

După aerisirea solului cu SuperMaxx, bulgării de pământ pot fi fărâmiţaţi mult mai bine cu 
tăvălugul, astfel solul poate fi îmbunătăţit comparativ cu lucrarea sa în stare umedă, similară 
gumei de mestecat

Se recomandă utilizarea tăvălugului imediat înainte de însământare, într-o trecere cu aceasta, 
de aceea SuperMaxx nu este dotat cu tăvălug de tasare.

O adâncime de însămânţare mai uniformă - o răsărire mai omogenă

Aplicarea tehnologiei Güttler înainte de însămânţare va da o structură de sol care în profunzime 
are o granulaţie fină, iar în partea superioară are bulgări. Este o structură excelentă pentru patul 
germinativ, asigură o fixare mai bună a seminţelor, deci o cultură de plante mai viabilă.

Folosind utilajul Güttler Front pentru pregătirea patului germinativ, structura solului, cât și patul 
germinativ se realizează imediat înainte de însămânţare  în cadrul aceleași treceri,  astfel puteţi 
economisi timp și energie.



Stratul de paie păstrează umiditatea solului

Dezmiriştire de toamnă: păstrarea umidităţii 
solului, de o valoare deosebită şi o răsărire ideală

Folosiţi utilajul Güttler SuperMaxx la dezmiriștirea la mică adâncime, în mai multe treceri pentru 
a obţine un sol optim:

La prima trecere se face o lucrare la o adâncime foarte mică: brăzdarele utilajului SuperMaxx 
formează un strat subţire din amestec de sol și paie, care păstrează umiditatea valoroasă a 
solului, realizând astfel condiţii ideale de răsărire.

La a doua trecere se face o prelucrare completă.

După a treia trecere obţinem un pat germinativ optim, gata pentru însămânţare.

Chiar și în cazul unei miriști mai înalte grapa realizează un strat din amestec de sol și paie 
care acoperă întreaga suprafaţă și împiedică uscarea solului.

Conditii ideale de răsărire pentru semintele rostogolite și semintele buruienilor.



Puteţi economisi timp şi bani

Lucrări de mică adâncime în mai multe 
treceri pentru o erbicidare perfectă

Buruienile nu încolţesc deodată, ci defalcat în timp, în mai multe valuri, una după alta. Lucrările 
de sol la mică adâncime, în mai multe treceri determină răsărirea seminţelor neîncolţite încă.

La operatia următoare, buruienile sunt scoase și întinse pe suprafaţa solului, unde acestea se 
usucă și mor.

Cu ajutorul erbicidării mecanice se poate evita și dezvoltarea rezistenţei buruienilor.

Pregătirea patului germinativ mai repede și mai economic: SuperMaxx fără tăvălug este ușor 
și simplu de manevrat, deci poate fi acţionat de un tractor mai ușor.

La pregătirea patului germinativ obtinem un consum mai redus de energie și o tasare a solului 
mai mică datorită tractorului mai ușor.



Câmpul îl pregătim pentru noi înşine şi consumul ridicat depinde de noi

Element de lucru îngust - o divizare cu intervale 
mai mici: tractare uşoară şi economie de energie!

Cultivatorul tradiţional pentru teren arabil, datorită elementelor de lucru mai dure și a distanţei 
mai mari între elemente mișcă o cantitate mai mare de pământ, produce bulgări mai mari , ceea 
ce cere multă energie. Fărâmitarea bulgărilor și închiderea solului cer și alte utilaje grele, care 
cresc mai departe necesarul de fortă de tracţiune.

Fată de acesta, cultivatorul multilateral SuperMaxx este ușor tractabil și acest fapt duce la un 
consum mai redus de energie, la un randament mai mare pe unitatea de suprafaţă și un timp 
de muncă mai redus.

O adâncime de lucru mai mare consumă multă energie. Creșterea cu 1 cm a adâncimii 
înseamnă mișcarea unei cantităţi de pământ cu 150 de tone mai mare la fiecare hectar. 
Fărâmiţarea bulgărilor mari de pământ cere și ea mai multă energie.



O opinie despre SuperMaxx

Am folosit utilajul la dezmiriștire după grâu, la o adâncime de 5-10 cm. Am avut nevoie de 
două treceri, la cea de-a doua în direcţie transversală. Are nevoie de o fortă de tarcţiune mai 
mică, așa am economisit mai mult carburant. L-am folosit și la pregătirea patului germinativ
de primăvară și de toamnă pentru cereale, brăzdarele au coborât la 15-20 cm. Aici nu am avut 
nevoie de tăvălug, am obtinut un pat germinativ perfect.

L-am folosit și la pregătirea solului terenului arabil pentru culturi de legume și cartofi la o adâncime 
de 20-25 cm. Dacă am avut buruieni de primăvară sau resturi vegetale, nu le-a adunat deoarece 
grinda este la înălţime și brăzdarul are un braţ  mai mare ca la combinatoarele mai mici.

Utilajul nu a avut nicio defectiune după folosirea sa timp de 1 an.

În ansamblu, nu îmi pare rău că am cumpărat utilajul.

Tibor Klausz, Zirc



Date tehnice
cu 5 grinzi, distanţa dintre sape de 130 mm

cu lăţimi de lucru de 3,0 / 5,0 / 6,0 m

lăţimea de transport 2,40 m

sape robuste 45 x 12 mm întărite cu 
elemente elastice auxiliare

un rând de grape flexibile Ø12 mm, 
diviziune de 130 mm, accesoriu opţional 
un al doilea rând de grape flexibile

secţiune transversală cu flux mare  - 
înălţimea cadrului de 560 mm

în varianta de bază cu roţi care păstrează 
adâncimea (4 buc. 16 x 6,5 - 8 6PLY)

Rezistenţa sapelor:

 sapă elastică tradiţională  32x12 mm  =   71 %
 Sapă SuperMaxx
  element elastic simplu  45x12 mm  =  100 %
  întărire cu element elastic auxiliar  =  200 %
 Sapă elastică cu execuţie rezistentă 70x12 mm =  156 %

Sapa SuperMaxx este semnificativ mai puternică atât faţă de sapa elastică tradiţională, 
cât și faţă de cea cu execuţie rezsitentă.

lăţimea de 
transport

forţa de tracţune 
necesară

masa

SuperMaxx 30

SuperMaxx 50

3,00 m

5,00 m

3,00 m

2,40 m

65 CP

110 CP

760 kg

1 630 kg

lăţimea de 
lucru

SuperMaxx 60 6,00 m 2,40 m 120 CP 1 790 kg

FlatSpring 5,00 m 2,40 m 50 CP 510 kg

FlatSpring 6,00 m 2,40 m 60 CP 560 kg

RollFix 5,00 m 2,40 m - 376 kg

RollFix 6,00 m 2,40 m - 410 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

Combinatoare frontale

Îngrijirea pajiştii

Tăvălug prismatic

Simplex

Avant şi Duplex

GreenMaster

Tăvălug Güttler

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

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

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 Postafiók 57.

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

Datele tehnice specificate şi ilustraţiile pot diferi de realitate. Ne menţinem dreptul de a face modificări şi de a greşi.

Compactor

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


