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Oszczędność czasu 
i paliwa

Maszyny z rodziny GreenSeeder można 
w każdej chwili zestawić z jednym 
z zawieszanych wałów GÜTTLER

Zachowanie wartościowej wilgotności ziemi

Uprawa międzyplonów Zwalczanie omacnicy 

prosowianki przy 

jednoczesnym wysiewie 

zieleni ozimej

Na jednej z wystaw rolniczych przypadkowo 
zetknąłem się z programem GÜTTLER, 
dotyczącym pielęgnacji użytków zielonych.

Pokaz maszyny przekonał mnie co do jakości 
jej pracy. Tylko w jednym przebiegu roboczym 
maszyna załatwia kompletną odnowę łąki: 
bronowanie, siew i wałowanie. 
Dokładnie to samo uzyskaliśmy w praktyce. 
W jednym przebiegu bronujemy, w celu 
napowietrzenia darni, wysiewamy materiał 
siewny i wałujemy. Tym samym oszczędzamy 
czas i paliwo. 

7,5 m maszyną z łatwością uprawiamy 4 ha 
na godzinę przy prędkości 10-12 km/h. 
Maszyna wykonuje doskonałą pracę. 
Dzięki regularnej odnowie pastwisk 
otrzymujemy wymiernie lepsze wyniki w 
produkcji mleka z paszy podstawowej. 
W związku z zobowiązaniami dotyczącymi 
zazieleniania, chcemy w tym roku po zbiorze 
kukurydzy wysiać GreenMasterem mieszankę 
zieleni na 70 ha. Poza tym wykorzystujemy 
maszynę do zwalczania omacnicy prosowianki. 

LEPSZE UPRAWY - 
WYŻSZE ZBIORY!

Heifried Sudmann 
jest kierownikiem 
zakładu 
Wieching-Sudmann 
KG, Diepholz

Więcej mleka z trawy

GreenSeeder
Systemowe rozwiązanie Güttler do pielęgnacji, 
dosiewu, odnowy i zakładania nowych 
użytków zielonych. Z 6,0 – 7,5 metr.

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! 
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Modułowy system umożliwia elastyczność 
zastosowania maszyny

Die Walze wird 

mit Schnellkupplern 

angebaut. 

Striegel solo
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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

Rónież przy trudnych
warunkach pracy, brona daje
sobie doskonale radę.

Najkrótsza  „czterobelkowa“ 
brona na świecie!
Ripperboard podwaja liczbę 
zębów. Następstwem tego jest 
działanie jak w przypadku 
brony czterobelkowej. 

1 Pneumatyczny siewnik

Siewnik pneumatyczny 
Rozprowadza precyzyjnie ma-
teriał siewny tuż nad ziemią.

Podsiew trawy w kukurydzy

Jeden z wielu przykładów 

zastosowania Green Seeder. 
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Szybkie przestawianie:

Intensywności od delikatnej do agresywnej

3 Szybkie przestawianie intensywności pracy od
delikatnej do agresywnej

Wał przyczepiony przy pomocy szybkiego złącza.

W zależności od potrzeb, brona może być w 
każdej chwili zestawiona z wałem GÜTTLER.

Brona samodzielnie

Bronowanie, siew i wałowanie w jednym przebiegu roboczym

Wał samodzielnie

 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 
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