PROGRAMMA OVERZICHT

WIJ GAAN TOT OP DE
BODEM.
De basis voor de beste landbouwmachines.

Met de eerste, betrouwbaar zelfreinigende Prismawals® hebben
wij de bodembewerking gerevolutioneerd. Sindsdien staat
de naam Güttler synoniem voor een opbrengstverhogende
bodemstructuur. En voor een selecte portfolio van hoog
kwalitatieve producten met unieke voordelen op het gebied van
grondbewerking en graslandverzorging.
Bodems langdurig en rendabel beheren? Maisstengelboorders
effectief en met hoge slagkracht bestrijden? Meer waardevol
ruwvoer uit grasland winnen? Nagenoeg een ideale opgave
voor de experts van Güttler. Waarom? Omdat in onze machines
meer zit dan alleen elementaire technologie. Meer hartstocht
bijvoorbeeld om de specifieke eisen van de landbouw en
bodems intensief te onderzoeken. Meer ambitie om goede
oplossingen steeds beter te maken. Uiteindelijk meer ideeën die
de grondbewerking makkelijker maken. Sneller, comfortabeler,
rendabeler.
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Nieuw en regelrecht
revolutionair – de eerste
walsring van Güttler wordt
internationaal meervoudig
gepatenteerd.

PRISMAWALSEN®

1984

Wat u verder brengt.
Ideeën die u als akkerbouwer unieke voordelen bieden.
Bijvoorbeeld het intelligente draaiprincipe of de perfecte
bodemaanpassing van onze aanbouwwalsen. De extreem
robuuste krokodillenbek van onze frontpakker. De ultra lichte
Simplexringen. De modulaire opbouw.
En vooral: Onze revolutionaire zelfreinigende Prismawalsen® - het
handelsmerk van Güttler.
Pionier in meeropbrengst.
De walsen met de gouden hoefafdruk® hebben de basis gevormd
voor een nieuwe vorm van akker- en graslandbewerking: de
versteviging. Dat was 1976. Vandaag de dag gelden wij als
specialist op het gebied van bodemstructuur. Met een bijzonder
scala aan oplossingen. Het Güttler programma aan frontpakkers is
de grootste in Europa. Onze landbouwmachines behoren, met meer
dan 30 jaar ervaring en knowhow op het gebied van onderzoek
en ontwikkeling, tot de intelligentste en meest innovatieve in de
markt. Daarvan profiteert uw bodem, uw oogst. En vooral ook: uzelf.

Nu zonder spaken – de
prismaringen krijgen
hun schotelachtige vorm.
Bij enkele types worden
vierkante assen ingevoerd,
die alle walsringen
gedwongen aandrijven.

1993

De tweede generatie
van de Prismawals® met
progressief afgeronde
ringen wordt gepatenteerd
(patentaanmelding).

FRONTPAKKER
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FRONTPAKKER

„EEN GÜTTLER FRONTPAKKER KAN IN
HET VOORJAAR EN NAJAAR WORDEN
GEBRUIKT.“
„HET GROOTSTE PROGRAMMA AAN
FRONTPAKKERS VAN HEEL EUROPA!“

Een actief werkend apparaat in plaats van een dood frontgewicht – onze
frontpakkers zijn effectief kapitaal in de grondbewerking. Zonder storende
stuurstang. Onovertroffen op zware en op lichte gronden. Bodemstructuren
worden ontzien, voorwaarden voor een ideaal zaaibed worden gecreërd,
er worden kosten en een werkgang uitgespaard.
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AVANT
Overtuigende allrounder zelfs op natte en compacte bodems: Frontpakkers
van de Avant serie zijn modulair opgebouwde machines voor het hele jaar.
Standaard uitgerust met tandenvoorzetstuk.
Voor de front- en achteraanbouw.

AVANT 45

Avant 45

Werkbreedtes van 2,50 tot 4 meter. Standaard compleet
uitgerust met Simplex walsen in robuust gietijzer,
tandenvoorzetstuk en zijplaten. Deze serie is ontworpen voor
middelzware tot zware bodems, die geschikt zijn om te worden
verkruimeld.
•
•
•
•
•

Frontmachine met Simplex Prismawals®, star
Diameter 45 cm (Rotorkopegtempo)
Breukvrij gietijzer, bestand tegen stenen
Robuust tandenveld, 3-balkig, met grote doorgang
Optioneel: versterkte dubbeltanden voor de zwaarste
bodemomstandigheden, markeringsborden met verlichting

NIEUW: AVANT 56 GENERATION 3

Avant 56

Voor grote trekkers en een hoog tempo: de 3e generatie
Avant 56, ontwikkeld voor lichte zandgrond tot zware nog
te verkruimelen bodems. Star in werkbreedtes tot 4 meter.
Hydraulisch opklapbaar tot 6 meter.
•
•
•

NIEUW
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FRONTPAKKER

•
•
•

Frontmachine met Simplex Prismawals®
Diameter 56 cm (snel werktempo)
Breukvrij gietijzer, bestand tegen stenen, voor grote
werkbreedtes ook in kunststof
Robuust tandenveld, 3-balkig, met grote doorgang
Hydraulisch opklapbaar (4.20m.-6.10m.)
Optioneel: versterkte dubbeltanden voor de zwaarste
bodemomstandigheden, markeringsborden met verlichting

EFFICIËNTERE
GRASLANDVERBETERING.

Heinfried Sudmann is bedrijfsleider van Wiechring-Sudmann KG, Diepholz,
Duitsland. Het bedrijf houdt rond 1000 melkkoeien en bewerkt sinds 2014 met de
graslandcombinatie GreenMaster rond 400 ha gras- en akkerland.

Op een landbouwtentoonstelling
kwam ik toevallig de
GreenMaster van Güttler tegen.
Bij de demonstratie raakte ik al
snel overtuigd van de kwaliteit
van de machine. In slechts één
werkgang voerde de machine
de complete graslandverzorging
uit: eggen, zaaien en walsen.

Avant. De gebruiksmogelijkheden.
De frontpakkers egaliseren, verkruimelen, verstevigen.
Maken minder werkgangen mogelijk, bijvoorbeeld
het nawalsen. Met minder inspanning en minder
trekkervermogen realiseren de machines het betere
zaaibed, met een uitstekende geëgaliseerde, kruimelige
en verstevigde bodemstructuur. Zowel in het voorjaar
als in het najaar.

Dat heeft de machine bij ons in
de praktijk ook waargemaakt.
In slechts één werkgang wordt
gewiedegd, de graszode belucht,
doorgezaaid en ingewalst. Dat
spaart tijd en brandstof. Met de
7,5 meter machine bewerken
we zo makkelijk 4 ha per uur bij
10-12 km/h rijsnelheid.
Daarbij laat het bewerkte
land een perfecte indruk
achter. En door de regelmatige
graslandverzorging halen
we meetbaar meer melk uit
ruwvoer.

wijze van proef, ca. 70
ha met Greening-Mix met
de GreenMaster bewerken.
Bovendien gebruiken we de
machine ter bestrijding van
de maisstengelboorder. Het
enige minpuntje: Om af te
stellen moet de brede machine
uitgeklapt worden. Dat neemt
behoorlijk wat plaats in. Voor de
rest zijn we volledig tevreden.
We hebben absoluut op het
juiste paard gewed!

Meer melk uit ruwvoer– de
regelmatige graslandverzorging heeft
zich geloond.

Technische gegevens.
Type
Avant 26-56

Werkbreedte

Transportbreedte

Gewicht

2,50 m

2,60 m

1.040 kg

Avant 30-56

2,92 m

3,00 m

1.210 kg

SX 460-56 U

4,54 m

2,70 m

1.500 kg

SX 610-56 U

6,15 m

2,70 m

2.050 kg

In verband met Greening
(EU-landbouwsubsidie) willen
we dit jaar na de maisoogst, bij

Andere breedtes op aanvraag.
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DUPLEX®
De Duplex® Prismawals® werkt zich door natte, zware en extreem
zware bodems die slecht verkruimelen. Krachtig, niet aflatend en
extreem stabiel.

Duplex® 45

DUPLEX® 45
45 cm diameter. Breukvrij gietijzer. De massieve Prismawals®
voor middel- tot zware nog te verkruimelen bodems in werkbreedtes van 1,50 tot 4,00 m met star frame.
In werkbreedtes van 4,00 tot 6,00 m voor middel- tot extreem
zware bodems, hydraulisch opklapbaar.
•
•
•
•
•

Duplex® 56

Frontmachine met Duplex® Prismawals®
Breukvrij gietijzer
Extreem robuuste bouwwijze
Voor front- of achteraanbouw
Modulair uitbreidbaar systeem: Tandenvoorzetstuk voor klonterige gronden, driepuntsbok voor de achteraanbouw

DUPLEX® 56
Gemaakt voor zware trekkers en hoog tempo: de grote Duplex®
met 56 cm diameter in werkbreedtes van 1,50 bis 4,00 m met
star frame. In werkbreedtes van 4,00 tot 6,00 m voor lichte
zandige tot extreem zware bodems, hydraulisch opklapbaar
•
•
•
•
•
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FRONTPACKER

Frontmachine met Duplex® Prismawals®
Breukvrij gietijzer
Extreem robuuste bouwwijze
Voor front- of achteraanbouw
Modulair uitbreidbaar systeem: Tandenvoorzetstuk voor
klonterige gronden, driepuntsbok voor de achteraanbouw

De zelfreinigende Duplex® Prismawalsen® geven zelfs zware kleigrond een losse kruimelstructuur.

De kluitenknakker.

Duplex®. De gebruiksmogelijkheden.
De krachtige frontmachine kan het hele jaar worden ingezet. In
het voorjaar ideaal voor suikerbieten, mais of groenten.
In de herfst voor koolzaad of wintergranen. Enkele modellen
kunnen, met tanden aan de achterzijde, ook voor de zaaibedbereiding worden gebruikt.
Het tandenvoorzetstuk laat zich snel aan- of afbouwen. Op elk
moment zijn de walsen ook achter inzetbaar, bijvoorbeeld achter dekopeg, voor het aanwalsen na het zaaien, op grasland,
etc.

Hydraulisch opklapbaar – zo kunnen Ook, grote werkbreedtes,
veilig getransporteerd en plaatsbesparend afgesteld worden.

29

WMD_10012371 – Änderungen vorbehalten.
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