


Ražīgas un augstvērtīgas 
lopbarības ieguvei

Moduļu sistēma paredzēta zalāju platību efektīvākai apsimniekošanai
 Intensīvākai zalāju aprūpei, pārsēšanai un cerošanai 
 Vairāk par 15% ražas palielinājums un ne tikai zalājiem

    Efektīvāka zālmēslojuma iestrādes tehnoloģija






 

 

 





Ražas palielīnāšana ar GREEN MASTER palīdzību

Ar GUTTLER pārsēšanas un pievēlšanas izmantošanu - garantēta lielāka raža.

Pārsēšanas procesu nelabvelīgi ietekmē veco augu atliekas un vecās saknes, lai izlīdzinātu sēklas 
uzdīgšanu visā platībā, ļoti efektīvi  izmanto HarroFlex ecešu bloku. Sēklas nonāk tiešā saskarē ar 
sagatavotu augsnes virskārtu kur pietiekoši laba gaisa un gaismas piekļūve lai nodrošināt izsēktajām 
sēklam maksimāli labvēlīgi apstākļi ieaugties.

Lielā nozīme arī sējumu pievēlšanai. Pievēlšana ar GUTTLER prizmas tipa veltņiem nodrošina intensīvāku 
cerošanas procesu, kā rezultātā ražas palielinājumu par vidēji 15%, iespēja pagarināt ciklu starp āršanas reizēm, 
līdz ar to sasniegt kopējo izdevumu samazināšanu.

 Green Master aprīkots ar atsperzaru esešām  HARROFLEX. Pateicoties šāda veida kombinācijai ar  
regulējamo šļūci un divu rindu esešu zaru izvietojumu tās viegli un efektīvi izlīdzina augsnes vīrskārtu, 
kurmju  dobes, uzlabo augsnes vīrskārtas stāvoklī, attīra no vecām augu un sakņu atliekam, kā arī 
uzirdina  un sniedz papuldus augu sakņu aerāciju. Ar Green Master palīdzību veiksmīgi veic 
preventīvus  pasākumus cīņā ar nezālēm. Vienā piegājienā ar visiem augstāk minētiem 
pasākumiem ļoti efektīvi  veic arī zālāju pārsēju ar pneimātiskas sējmašīnas ESP-5 palīdzību. Sēklu 
vadi izvietoti tieši pirms prizmas tipa lauku veltņa GUTTLER, kas efektīvi un precīzi iespiež sēkliņas uz 
nepieciešamo vienmērīgo dzīļumu.



Efektīvs un multifunkcionāls : zalāju kopšanai, ziemāju 
pavasara apstrādei un ārumu pirmssējas sagatavošanai. 

Pateicoties moduļu tipa uzbūvei, GREEN MASTER veiksmīgi izmantojams ne tikai zalāju 
pļavu  apsaimniekošanai lai sasniegtu lielāku un augstvērtīgaku ražu bet arī ārumu 
pirmssējas sagatavošanai, pēcsējas apstrādei un citiem lauka darbiem. 

 Rugaines apstrādei un lobīšanai GUTTLER piedāvā izmantot Super Maxx tehnoloģiju. Smags
 universāla pielietojuma kultivators efektīvi sagatavo zemi sējai. Uzreiz pēc vasaras rugaines
 lobīšanas ar Super Maxx tehnologiju, izmantojot GREEN MASTER kombinācijā ar sējmašīnu
var iesēt arī rapsi.

GREEN MASTER sistēmas elementi var tikt izmantoti atsevišķi kā patstāvīgi agregāti

 Izlīdzinošas HARROFLEX ecešas izmanto sējumu kopšanai, labākai cerošanai dažāda veida
 daudzgadīgo zalāju platībās, veco atmirušo augu atlieku un savēlušas zāles segas novēršanai,
 mineralmēslu labākai iestrādei/iespiešanai augsnē. Turklāt izlīdzinošas ecēšas var pievienot arī
 frontālajai hidraulikai. GreenMaster ir nokomplektēts ar standarta Güttler veltni, kas kā patstavīgs
 agregāts var tikt izmantots priekš augsnes vīrskārtas smalcināšanas, izlīdzināšanas un vienmērīgi
noblīvētas virskārtas iegūšanai.



 Kukurūzas rugaines izmantošana. Izdevumu
samazināšana. Tiešā rudzu sēja rugājos.

 Izmantojot universālo sējas kombināciju GreenMaster, paveras iespēja ne tikai sēt zaļo mēslojumu 
pēc vasaras  ražas novākšanas, bet arī sēt rudzus kā starpkultūru tieši kukurūzas rugājos. Augsnes 
izlīdzinātājs GreenMaster  nolauž kukurūzas kātus augsnes virsmas tuvumā, savukārt divkāršā ecēšu 
rinda uzirdina pašu augsnes  virskārtu. Šajā virskārtā sējmašīna izkaisa sējas materiālu, kuru Güttler 
veltnis pēc tam iespiež augsnē sēklu  vienmērīgā gultnes dziļumā. 

Šādā veidā izaudzētie rudzi ir ideāli piemēroti zaļajai barībai, kuru varam iegūt ar samazinātiem 
izdevumiem, pateicoties GUTTLER tehnoloģijas izmantošanai. 

Efektīva aizsardzība pret kukurūzas kodi

 Lauksaimniecības pieredze liecina, ka kukurūzas kode var teicami pārziemot nesasmalcinātos kukurūzas
 rugājos, tāpēc ir nepieciešama agresīva mehāniska stāvošu “kātu atlikumu” drupināšana. To var veikt ne tikai
 ar smalcināšanas mašīnām, bet arī ar citiem paņēmieniem, piemēram, ar iepriekš minēto starp sēju,
 izmantojot GreenMaster. Vairāki salīdzināšanas testi parādīja kā, prizmas tipa GUTTLER ruļļi efektī sadrupina
stiebra šķiedras struktūru līdz ar to veicot preventīvus pasākumus kūkaiņu iznīcināšanai.



 Vairākas augsnes apstrādes sistēmās un tehnoloģijās lai ietaupīt un saglabāt tik
 nepieciešamu mitrumu agsnē ir nepieciešams veikt divkāršu augsnes pievēlšanu. Jā
 nepielieto divkāršu pievēlšanu, augsnes augšējais slānis ļoti ātri zaudē mitrumu, vai arī
īslaicīgo nokrišņu gadījumā notiek augsnes plaisāšana. 

 Speciāla prizmas forma un konstrukcija augsnes veltņa GUTTLER, apstrādes rezultatā ļauj
 iegūt speciālo augsnes GUTTLER - struktūru, kur sēklas gultnes dziļumā augsne ir vairāk
 sadrupināta un noblīvēta, kas ļauj efektīvi noturēt mitrumu un veido vislabākus apstākļus
 sēklam ieaugties, bet virskārtā paliek lielāki augsnes gabaliņi ar labāko gaisa un siltuma
piekļūvi.    

Mitrumu taupoša augsnes apstrāde ar GUTTLER 
veltņiem.

Kompakts transporta platums

Augsnes apstrādes agregāts GREEN MASTER zalāju platību uzkopšanai ar darba platumu vairāk par 
3,0 m salikta transporta stāvoklī nepārsniedz 3,0 m platumu, kas ļauj transportēt pa šaurajiem ceļiem.

 Neskatoties uz lielo darba platumu un garumu GUTTLER augsnes apstrādes iekārtas ir ļoti
manevrētspējīgi kā uz laukā darba stāvoklī, tā arī transporta stāvoklī uz koplietošanas ceļiem.



 Kopš 2004. gada piesējai es regulāri izmantoju sējmašīnu uz frontlas hidraulikas ar tradicionālo sējas
 materiāla izkaisīšanu, kas bija ne visai precīzi. Tāpēc es iegādājos sējmašīnu Güttler GreenMaster.
Sēja, izmantojot GreenMaster, viennozīmīgi ir bijusi veiksmīgāka.
 Izmantojot GUTTLER sējmašīnu un prizmas tipa veltņus labākai cerošanai, mēs iegūstam lielāku ražu,
 turklāt pirmo pļauju var veikt dažas dienas agrāk, nekā tas tika darīts, izmantojot tradicionālo apstrādi.
Ar zālājiem notiek gluži tas pats, kas arumā : izmantojot Güttler veltni, var apturēt platlapu nezāles.

Richard W. Schmelzle lauksaimnieks Dornstetten, Vācija

 "Pateicoties piesējai un labākai cerošanai pēc
pievēlšanas, ieguvu lielāku ražu..."

ide illő kép

Vienmērīgs sējas dziļums.

 Veiciet augsnes velmēšanu pirms sējas, tā kā pirmssējas velmēšanas rezultātā  izmantojot
 GUTTLER lauku veltņus, jūs iegūsiet vienmērīgi blīvu sēklu gultni, kura ir nepieciešama sēklu
 nostiprināšanai. Darba rezultātā sēklas tiek izsētas vienmērīgā dziļumā vislabākajos dīgšanas
apstākļos. Tāpēc dīgsti būs vienmērīgi un draudzīgi.

 Sējas gaitā kas tiek veikta pēc augsnes velmēšanas
sējas materiāls nonāk vienādā dziļumā.

 Pēcsējas velmēšana, nevienmērīgs sējas dziļums,
palēnināts dīgšanas process.



   Darba platums no 2,40 m līdz 9,3 m
   Sakabe  kat.2
   Hidrauliska salikšana
   Divrindu atsperzaru ecešas ar dubulto

piedziņu, Ø 12 mm, ar platumu 
starp darba instrumentiem 75 mm

   Papildus aprīkojums - šļūce
 RipperBoard

   Ø 330/380 mm Ø 450/500 mm ar
SIMPLEX veltņiem

   Piekabināma versija ar darba platumu no 6,30 m  

GreenMaster 640-770 ar 660 lit. tvertni
GreenMaster 940 ar 2x410 lit. sēklu tvertni

Darba
platums

Transporta
platums

Nepieciešama
Jauda Svars

GreenMaster 250 E 2,40m 2,53m 60 Zs 1 150 kg

GreenMaster 250 E/S 2,42m 2,55m 60 Zs 1 465 kg

GreenMaster 300 E 2,92m 3,00m 80 Zs 1 298 kg

GreenMaster 300 E/S 2,92m 3,00m 80 Zs 1 693 kg

  

   

  

 6,30m 3,00m 120Zs 5 196 kg

 7,60m 3,00m 140Zs 5 745 kg

 9,30m 3,00m 150Zs 7 500 kg

Tehniskie dati:

   GreenMaster 250-300 ar 200 lit. tvertni



Field Master
Kompaktors

 Samazina izdevumus ārumu apstrādei  
 Lielāka rentabilitāte

Güttler - vislabākais risinājums Jūsu augsnei

Esiet laipni aicināti pie Güttler !

 Kas attiecas uz inovācijām, saistībā ar augsnes struktūru, Güttler jau vairāk nekā 30 gadus ieņem vadošo vietu šajā 
 jomā. To apliecina mūsu liels produkcijas klāsts un patentu skaits. Pirmajā vietā mums esat Jūs un Jūsu prasības, 
saistītas ar augkopību. Mūsu izstrādātā tehnika ir tikai rīki, ar kuru palīdzību varam sniegt atbalstu Jūsu darbā. Mūsu 
galvenais mērķis: augstas ražas iegūšana ar maksimālu rentabilitāti.

 Mēs vienmēr cenšamies būt soli priekšā un laicīgi piedāvāt atbilstošo tehnisko risinājumu, kurš kļūst par vislabāko
 Jūsu augsnei! Pārliecinieties, ka mēs to īstenojam! Güttler zīmols ir tādas kvalitātes un tehnoloģiju izplatītājs, kas ļoti
ātri atmaksājas!

Iepazīstieties arī ar mūsu piedāvāto produkciju !


Universālais kultivators

  Darba platums līdz 12m, darba
  dziļums 5-15 cm. Augsts ražīgums

 Degvielas ekonomia

Avant un Duplex
Frontālie augsnes veltņi

Güttler veltnis
Prizmas tipa lauka veltņi







Labāka augsnes drupināšana     
Intensīvaka augu cerošana  
Unikāla pašattīrīšanas sistēma

Pakotāja veltnis

Kultivators - dzīļirdinātājs

 Liels ražīgums/samazināti izdevumi
 Pastiprināta konstrukcija
 Multifunkcionalitāte



 Vairāk operāciju vienā piegājienā
 Vienmērīgāks augsnes noblīvējums
  Aktīvs agregāts pasīvu atsvaru vietā




 SIA AGRITRADE R
RĒZEKNE
Bērzpils iela 34
LATVIA, LV 4601

Tālr. +371 26016100
e-pasts: info@agritrade.lv
www.agritrade.lv

Simplex
 Izturīgāks pret iestrēgšanu
 Izturīgāks uz smagas un akmeņainas
augsnes




