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Multitalent w pielęgnacji 
i odnowie użytków 
zielonych
Zestaw maszyn:

Traktor (190 KM) + Brona Güttler HarroFlex 600 

i wał Prismenwalze Matador 6105 

Zakład usługowy Münstar zajmuje się już od dawna 
usługami pielęgnacji i  odnowy użytków zielonych. 
W celu usprawnienia pracy w tym zakresie, 
sprawdzane są różne systemy. 
Dzięki zaprzyjaźnionemu usługodawcy zwrócono 
uwagę na � rmę Güttler. GreenMaster przekonał 
wszystkich i w rezultacie zamówiono nowy 
GreenAlpin 600.  

Rocznie uprawiane jest tym zestawem ok. 600 ha 
użytków zielonych. Tendecja jest wzrostowa. 
„W jednym przejeździe możemy wykona 4 czynności 
uprawowe“, mówi szef � rmy. 
Reakcje klientów są pozytywne. Materiał siewny jest 
wmasowany wałem Prismenwalze w nienaruszoną 
darń. Również nowy zasiew przeprowadzany jest 
tym zestawem. 
„Nakład jest podobny i nie tworzą się pasy.“

Ziemia:  ilasty piasek do bagiennej
Powierzchni użytku: ok. 600 ha
Zwalczanie omacnicy: ok. 200 ha 

LEPSZE ZASOBY - 
WYŻSZE ZBIORY!

Mehr Milch aus Gras

Harald Münster, 
usługodawca 
Hemdingen, 
Schleswig-Holstein, 
LK Pinnenberg

Do podsiewu w uprawęJako Frontpacker do siewu

 Wielostronne zastosowanie

Wartościowa wilgoć zostaje zachowana

Doceniany przez usługodawców i rolników

Nasz modułowy system - zaleta dla użytkownika! 

Od dawna doceniane elementy systemu GreenMaster 

znajdują również zastosowanie w

 Prismenwalze Matador 610

 Bronie HarroFlex, możliwość montażu

na przód lub tył

 Pneumatyczny siewnik.

Do siewu międzyplonów 
na uprawianych 
powierzchniach

Do zwalczania omacnicy 
prosowianki w kombinacji z 
uprawą

GreenAlpin
Rozwiązanie systemowe Güttler do 
pielęgnacji użytków zielonych, dosiewu, 
odnowy i nowego siewu.

GÜTTLER GmbH

Karl-Arnold-Straße 10 • D-73230 Kirchheim/Teck

+49 (0) 70 21 98 57-0 • info@guettler.de • www.guettler.de

Wiodący w zakresie struktury ziemi:



Wał ze „złotym odciskiem kopyta“
Już nasi dziadkowie wiedzieli że:

„kopyta zwierząt pasących się na łące
 

•  przyczyniały się do gęściejszej darni

• wciskały nasiona dosiewu w ziemię!“

Dokładnie ten efekt odcisku racicy 

owcy można uzyskać wałem 

GÜTTLER z jego 305-ma 

wierzchołkami 

pryzmatycznymi na metr 

kwadratowy! 

 przyczyniały się do gęściejszej darni

wciskały nasiona dosiewu w ziemię!“

Dokładnie ten efekt odcisku racicy 

owcy można uzyskać wałem 

WAŁ ZE ZŁOTYM 
ODCISKIEM KOPYTA  

OD 1978 ROKU

owcy można uzyskać wałem 

WAŁ ZE ZŁOTYM 

Brona może być w każdej chwili zestawiona z 
wałem GÜTTLER. 

Precyzyjna praca, również na terenach pochyłych. 

Opcjonalny wybór między 
Ripperboard ...

... a szyną plantującą

Najkrótsza na rynku czterobelkowa brona
 (z Ripperboard) 

... Wprowadza dosiew dokładnie 
na powierzchnię i zapewnia 
wymagany z nią kontakt. 

... zapewnia pobudzenie 
krzewienia, stabilność darni, 
wysokie zbiory!

Opcjonalnie wał GÜTTLER:

1 Pneumatyczny siewnik Kompaktowy w transporcie

Siewnik pneumatyczny
Rozprowadza precyzyjnie materiał siewny tuż nad ziemią.
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Proste, centralne przestawianie zębów
Przestawianie całej brony przy ograniczonej ilości 
czynności. 

2
Szybkie przestawianie intensywności pracy od 
delikatnej do agresywnej

Brona samodzielnie

Bronowanie, siew i wałowanie w jednym przebiegu roboczym 

Wał samodzielnie

Szerokość robocza 3 metry Szerokość robocza 6 metrów
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