
Combinatoare frontale

Avant şi Duplex
Pregătirea unui pat germinativ excelent imediat înainte de 
însămânţare

mai multe operaţii într-o singură trecere

călcare mai redusă a solului

utilaj de lucru activ în locul greutăţii frontale pasive
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O adâncime de însămânţare mai uniformă, 
o răsărire mai omogenă

Folosirea tehnologiei Güttler înainte de însămânţare va da o structură de sol care în profunzime 
are o granulaţie �nă, iar în partea superioară are bulgări. Este o structură excelentă pentru 
patul germinativ, asigură o �xare 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 în cadrul aceleași treceri, imediat înainte de însămânţare, astfel puteţi 
economisi timp și energie.

Urme de roţi de adâncime mică, o închidere excelentă a solului

Dacă în locul greutăţii frontale folosim utilajul Güttler Front pentru pregătirea patului 
germinativ, vom obţine un sol de calitate excelentă, cu care ne-am obișnuit deja la folosirea 
tăvălugilor Güttler. Datorită acestui sol mai neted, compactat în adâncime, roţile lasă urme mai 
puţin adânci, deci utilajul cuplat nu trebuie coborât la adâncime mare, astfel se evită consumul 
inutil de energie și crește și sentimentul de comfort al tractoristului.



Lăţime de transport mai mică de 3 metri

Güttler Garopact Avant: pregătirea frontală a 
patului germinativ cu economie la cheltuieli

Folosirea tehnologiei Güttler înainte de însămânţare va da o structură de sol care în profunzime 
are o granulaţie �nă, iar în partea superioară are bulgări. Este o structură excelentă pentru 
patul germinativ, asigură o �xare 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 în cadrul aceleași treceri, imediat înainte de însămânţare, astfel puteţi 
economisi timp și energie.

Până la o lăţime de lucru de 3,00 metri utilajele Front dispun de un cadru rigid și în plus se 
pot închide hidraulic, astfel toate utilajele Front pentru pregătirea patului germinativ pot � 
transportate și pe drumuri înguste.



Güttler Duplex: 
alegerea perfectă pentru orice tip de sol

Utilajele de pregătire a patului germinativ Güttler Duplex Front au o capacitate bună de a 
fărâmiţa bulgării de pământ datorită dispunerii “duplex” și brăzdarelor elastice, astfel aceste 
utilaje fărâmiţează bulgării și în cazul unui sol dur, cu bulgări. Un alt avantaj este dat de faptul 
că poate � folosit și în cazul unui sol cu pietriș.

Performanţele utilajului Duplex sunt bune chiar și în cazul solului mai compact, argilos: datorită 
elementelor stelare prismatice și a dispunerii în două rânduri, care asigură autocurăţarea, cât și 
a elementului de îndepărtare a noroiului în spate, perechea de tăvălugi Güttler se împotmolește 
mai greu decât oricare alt tăvălug.

Aplicaţii multiple

Cele mai multe utilaje Güttler Front pentru pregătirea patului germinativ sunt adecvate și 
pentru tractare, astfel, alături de avantajele pe care le asigură în cazul lucrărilor frontale,
sunt adecvate și la lucrările tehnologiei tradiţionale Güttler. În acest mod utilajul Güttler Front 
pentru pregătirea patului germinativ devine un utilaj care poate � folosit pe tot parcursul 
anului, reducând cheltuielile D-voastră.



O suprafaţă mai favorabilă tractorului şi 
elementelor de lucru ataşate

Folosind utilaje de lucru in sistem frontal, încărcarea tractorului va � echilibrată între axa din 
faţă și cea din spate. La lucrarea arăturii anvelopele tractorului vor trece pe un sol mai neted, 
compact. Astfel tractorul va avea de înfruntat  forţe nedorite mai reduse și în acelaţi timp și 
tractoristul va putea lucra mai confortabil.

Folosirea utilajului frontal pentru pregătirea patului germinativ este avantajoasă și in cazul 
elementelor de lucru atașate deoarece aceste elemente nu mai trebuie să lucreze pe arătura cu 
bulgări, ci pe un sol lucrat, mai bun.

Depășește sarcina pe ax maximă recomandată la 
întoarcere sau pe drumurile publice

În faţă = 1 042 kg

În spate  = 7 253 kg
Recomandat< 6 500 kg

În timpul lucrului pe teren arabil greutatea 
frontală a tractorului este inutilă!

În faţă = 3 060 kg Hátul = 2 835 kg

La întoarcere sau pe drum public

În faţă = 2 274 kg

În spate = 6 586 kg
Recomandat < 6 500 kg

În timpul lucrului pe teren arabil

În faţă = 2 084 kg Hátul = 3 216 kg



O opinie despre utilajul Güttler Front pentru 
pregătirea patului germinativ
Primăvara semănăm porumbul și �oarea-soarelui combinând un utilaj frontal pentru pregătirea 
patului germinativ de 4,6 metri cu o semănătoare. Tăvălugul Güttler Duplex face o treabă bună 
primăvara la lucrările arăturii de toamnă.

Lăţimea de lucru de 4,6 metri se potrivește tocmai cu semănătoarea noastră în 6 rânduri, care e de 
4,5 metri. Solul nu trebuie călcat inutil, deoarece folosind această combinaţie de utilaje, 
terenul trebuie parcurs în mai puţine treceri. Nu ne pare rău că am investit în această tehnologie 
nouă.

István Kovács - Hajdúböszörmény

Reglare corectă: Reglare greşită:

Punctul de remorcare ideal este sub nivelul 
arborelui din spate = “suspendare dedesubt”

      Este încărcat primul arbore

      tractorul se menţine pe direcţia dorită

Punctul de remorcare se a�ă deasupra 
nivelului arborelui din spate = “suspendare 
deasupra”

     Primul arbore nu esteîncărcat

     este di�cil a menţine tractorul pe direcţia  
     dorită

     la primul arbore se constată fenomenul de    
     “slip” (alunecare)

     este încărcat arborele din spate, roţile
     lasă urme mai adânci



Date tehnice

suspendare hidraulică frontală şi rigidă

element frontal brăzdar tip lance cu dimensiunea de 
45x12 mm, în 3 rânduri, cu divziunea
de 150 mm

opţional element de îndepărtare a 
noroiului, întărire cu element elastic 
auxiliar la brăzdarele elastice

tăvălug  Güttler de Ø 450 mm sau Ø 560 mm

suspendare în trei puncte anterioară şi 
posterioară cat. 2

de la 2,50  la 4,00 m (Avant), de la 1,50 la 4,00 m 
(Duplex) cadru rigid, de la 4,00 la 6,00 m închidere 
hidraulică

lăţimea de 
lucru

lăţimea de 
transport

forţa de tracţune 
necesară

masa

DX30-45+ZV

DX420V-45+ZV

DX460V-45+ZV

DX510V-45+ZV

DX610V-45+ZV

DX30-56+ZV

DX420V-56+ZV

DX460V-56+ZV

DX510V-56+ZV

DX610V-56+ZV

2,92 m

4,10 m

4,60 m

5,00 m

6,00 m

2,86 m

4,10 m

4,60 m

5,05 m

6,05 m

3,00 m

2,52 m

2,52 m

2,52 m

2,52 m

3,00 m

2,75 m

2,75 m

2,75 m

2,75 m

75 CP

110 CP

115 CP

130 CP

150 CP

75 CP

120 CP

130 CP

140 CP

170 CP

1 165 kg

2 090 kg

2 270 kg

2 430 kg

2 770 kg

1 330 kg

2 440 kg

2 610 kg

2 930 kg

3 500 kg

Avant 26 26-45

Avant 26 26-56

Avant 30 30-45

Avant 30 30-56

Avant 420-56 U + ZV

2,50 m

2,50 m

2,92 m

2,92 m

4,10 m

2,60 m

2,60 m

3,00 m

3,00 m

2,70 m

55 CP

65 CP

65 CP

75 CP

120 CP

945 kg

1 040 kg

1 015 kg

1 210 kg

2 090 kg

Avant 460-56 U + ZV

Avant 510-56 U + ZV

Avant 610-56 U + ZV

4,54 m

5,07 m

6,15 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

130 CP

140 CP

170 CP

2 240 kg

2 550 kg

3 050 kg

Avant 30 + FlatSpring 2,92 m 3,00 m 90 CP 1 998 kg



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.

Compactor

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

Cultivator multilateral

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


