
nagy területteljesítmény
kedvezőbb üzemanyag fogyasztás
alacsony fenntartási költség

Sokoldalú kultivátor

Műszaki adatok

LK30, LK40 merev vázzal, LK45 hidraulikusan 
csukható

lándzsáskapa előtét 45x12 mm méretben, 3 sorban, 
150 mm osztásközzel

félig függesztett kat. 2

Ø 450/500 mm Güttler henger

fokozatmente mélységállítás

LK45 vonórúd és futómű nélkül fronthidraulikán, 
függesztett kat. 2

kerékméret 11,5/80-153, 10PR

munka-
szélesség

szállítási
szélesség vonóerő igény tömeg

LK 30 AS Földmester

LK 40 AS Földmester

3,00 m

4,00 m

3,00 m

4,00 m

90 LE

110 LE

2 135 kg

2 500 kg

„Talajtípustól függően 1-2 menetben igen jó
magágyat tud készíteni”

Az LK30AS Földmestert nyári szántás elmunkálására használtam. Ide repcét vetettem. A 
Földmester simítója a barázdákat és a talajegyenetlenségeket elég jól eltüntette. Talajtípustól 
függően 1-2 menetben igen jó magágyat tudtunk készíteni.

Kis László, Székkutas

LK 45 AS Földmester 4,50 m 2,52 m 140 LE 3 690 kg

Magágykészítés még a legkedvezőtlenebb 
talaj esetén is

kevésbé költséges szántáselmunkálás

hatékonyabb rögtörés, jobb talajszerkezet

többcélú munkagép, korábbi megtérülés

H
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Földmester kompaktorA legjobb az Ön talajának

A Güttler a talajszerkezetet tekintetve 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!

Üdvözöljük a Güttlernél!

Nagyobb területteljesítmény forgatás 
nélkül
Erősebb vázfelépítés
Előnyösebb talajszerkezet

Szántóföldi kultivátor
PrimusPlus

Kiváló rögtörő képesség
Jobb magágyszerkezet
Erőteljesebb bokrosító hatás
Utolérhetetlen öntisztítás

Prizmahenger
Güttler henger

Több művelet egy menetben
Kevesebb talajtaposás
Aktív munkagép a passzív orrsúly
helyett

Front magágykészítő
Avant és Duplex

Intenzívebb gyepápolás
felülvetéssel és bokrosítással
Akár 15%-kal több hozam
nem csak gyepek esetében

Gyepápolás
GreenMaster

kevésbé érzékeny a beragadásra
ellenálló a köves talajokkal
szemben

Lezáróhenger

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

Güttler Kft. - Hódmezővásárhely, Külterület 022/35

H-6801 Postafiók 57.

Telefon: +36 (62) 533 690

E-mail: info@guttler.hu

Fax: +36 (62) 533 691

www.guttler.hu

fb.com/guttlerkft youtube.com/guttlerkft instagram.com/guttlermachinery

Simplex

SuperMaxx



Bokrosító hengerezés a több termés érdekében

Önálló hengerezésre is alkalmas,
így nem kell másik hengert fenntartani

A Güttler Földmester egyik nagy előnye, hogy ez a gép többféle művelőelemet tartalmaz, így 
többféle munkára is alkalmas. A gép úgy lett megalkotva, hogy a beépített Güttler-hengert 
önálló hengerezésre is lehessen használni.

A Güttler-henger 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.

Az őszi kalászosok tavaszi bokrosító hengerezésével még több hasznot termel a Güttler 
Földmester. Önálló hengerként használva Földmestert, erősen javasolt az őszi kalászos 
gabonákat tavasszal lehengerezni, mert ezzel akár 15% terméstöbbletet érhetünk el. A 
henger kellő mértékben sérti a növények szárait, illetve az előzetesen kiszórt fejtrágyát is a 
talajba dolgozza, így jobb a hasznosulás.

További előny, hogy a henger a széleslevelű gyomok irtásában is részt vesz.

Tökéletes szántáselmunkálás kulcsa:
rögök aprítása és hengerezése

Szántásos alapművelés esetén a Güttler Földmester kompaktorok nyújtanak optimális 
megoldást a szántás elmunkálására és a magágykészítésre.

A szántásos művelés egyik velejárója a nagyméretű rögképződés és a barázdák-, bakhátak 
problémája. A Földmester simítója teljes munkaszélességben mozgatja a földet a talajfelszínen, 
hogy a barázdákat feltöltse, míg ugyanez a simító “gyaluként” egyengeti el a bakhátakat. Az 
erős rugóskapák a simító után tovább aprítják a rögöket, de a legerélyesebb rögtörést a hátsó 
Güttler henger végzi.

Kiváló öntisztítás

Magágykészítés a Földmester kultivátorkapáival,
amely kedvez a humuszképződésnek

A magágykészítésnél a Földmester rugóskapáinak van kulcsfontosságú szerepük. Ezek a
kultivátorkapák a letömörödött, összeállt talajrészeket lazítják, így javítva a talajszerkezetet a
megfelelő magbeágyazódáshoz.

A kapák keverő munkát is végeznek, hogy a talajfelszíni szármaradványt a talajba keverjék,
ezáltal elősegítve a humuszképződést. A keverésnek van még egy fontos szerepe. A kijuttatott
növényvédőszerek minél előbb a talajba kerülnek, annál nagyobb mértékben fog a hatóanyag
hasznosulni.

A talaj lezárásáról, és a megfelelően tömör magágyalap kialakításáról pedig a beépített Güttler
henger gondoskodik.

Szállíthatóság

A Güttler Földmesterben található Güttler henger kétféle átmérőjű csillagból épül fel. A 
különböző átmérőjű csillagok egymás mellett excentrikusan el tudnak mozogni, ezáltal 
egymást folyamatosan tisztítják. Szántáselmunkáláskor gyakran kerül a felszínre nagyobb 
nedvességtartalmú talaj, ami a különböző hengerek beragadását okozza, azonban a Güttler 
henger az öntisztító képessége miatt még akkor sem ragad be, amikor az egyéb hengerek 
már igen.

A Földmester kompaktor kétféle munkaszélességben létezik, ebből a kisebb 3,00 méteres, 
merev vázas, így ennek a szállítási szélessége 3,00 méter. A nagyobb, 4,50 méter széles 
Földmester hidraulikusan összecsukható, így a szállítási szélessége 2,40 méter.

A későbbiekben megjelenő nagyobb munkaszélességű Földmester (6,00 m) szintén egyik 
kulcsfontosságú tulajdonsága lesz a szállíthatóság.


