
L24 - próba landing oldal szöveg

GreenMaster Gyepápoló és
GreenManager Sorközzöldítő
rendszerek

Hatékonyabb és egyszerűbb
zöldítés a Güttler moduláris
rendszereivel

“A Güttler hengert tartom a legnagyobb
csodának. Amellett, hogy gyönyörű
szépen mutat, még le is tömöríti a talajt,
és ez a nagyon fontos!”

-- Günzer Tamás, Günzer Tamás pincészete

Kapcsolatfelvétel

[kép helye]

Nehezen teljesíti a zöldítési feltételeket?
A felülvetés során gyengék a kelési eredmények a lenemezesedett gyepen?

Küzd a vízkonkurens és gyenge tápértékű gyomok visszaszorításával?

A Güttler moduláris rendszerű GreenMaster és GreenManager gépeivel egyszerűbben,
hatékonyabban és olcsóbban tudja ezeket a problémákat is megoldani:

[ikon] [ikon] [ikon]

defláció, talajerózió kiszáradó, tömör talajszerkezet tápanyagkimosódás

A Güttler zöldítők minden részegységét tudja egyszerre vagy külön-külön is használni, így nem csak
hamarabb fog megtérülni befektetése, de akár 15%-kal magasabb hasznot is elérhet a jövő évi

fővetésű növényeivel!

GreenMaster gyepfelújító megtekintése → GreenManager sorköz zöldítő megtekintése →



GreenMaster gyepápoló rendszer
moduláris rendszerű gyepfelújító eszköz

✅ hozamfokozáshoz
✅ gyepápoláshoz
✅ szántóföldi felhasználáshoz
✅ hegyvidéki használatra is

kép

Munkaszélesség: 1,5-12,4 m
Szállítási szélesség:1,5 - 3 m
Vonóerő igény: 60-150 LE
Tömeg: 673-9500 kg

Katalógus letöltése Kapcsolatfelvétel

Érdekli, hogyan épül fel az a GreenMaster gyepápoló rendszer, amely akár 15%-kal
is növeli a terméshozamot?

Olvasson tovább!

Magágykészítés, vetés és növényápolás egy menetben
___________

A GreenMaster gyepápoló moduláris rendszer minden eleme használható önállóan és kombinálva
is; így beruházása gyorsabban megtérül, mintha önálló egységeket vásárolna! Olvasson tovább, és
megtudja, hogyan tudja egy menetben előkészíteni a magágyat, kiirtani a gyomokat, elvetni a
magokat, és lezárni a talajt!

KÉP

borona

A GreenMaster simítós borona a felülvetést
megelőzően elegyengeti a göröngyös felszínt,
elsimítja a vakondtúrásokat, levegőzteti a talajt
és hatékonyan távolítja el a talaj felső részét
borító, elhalt, lenemezesedett gyepréteget.

Mindez az állítható simító egységnek és a két
sorban elrendezett boronának köszönhető. A
borona nem csak a nemezes, elhalt réteget
távolítja el, de részt vesz a kiadagolt műtrágya
bedolgozásában is.

A Güttler GreenMaster boronával előkészített
talajban a vetőmag elegendő fényhez és
levegőhöz fog jutni a csírázáshoz, így a magok
egyenletesen fognak kikelni.

kép: henger Güttler Standard henger:



✅ kiemelkedő talajkövetés
✅ kiváló öntisztítás
✅ minimum 10-15%-os termésnövekedés

Mit tud még a GreenMaster?

Várjon, még nincs vége! A GreenMaster olyan dolgokra is képes, hogy a szomszéd gazdák is
csodájára járnak majd!

Egyszerűen a kukoricamoly ellen

A kukoricamoly kiválóan át tud telelni a sértetlen
kukoricatarlóban,
ezért szükséges az álló “szárcsonkok”
mechanikai zúzása. Ezt nem csak
szárzúzóberendezésekkel érhetjük el, hanem
például a GreenMaster talajsimítójával is. A
kukoricaszárakat a talaj felszínéhez közel töri
el, így előzi meg a jövő éri károkat.

Természetes gyomirtás

A GreenMaster vetőkombináció a
gyomfertőzöttség megelőzésére is alkalmas.
Ezzel a megoldással az olyan agresszív
gyepalkotó gyomnövények, mint például a
sovány perje is
kiirtható, ráadásul intenzív talajmegmunkálás
nélkül.

Idén Ön is szeretné egyszerűbben megoldani a zöldítést?
Kérjen tőlünk visszahívást!

Katalógus letöltése Kapcsolatfelvétel

Gazdavélemény a GreenMaster gyepápoló rendszerről

“A Güttler GreenMastert 9 méter munkaszélességben, általában vetés
utáni rögtörésre és zöldítésre szoktuk használni. Alapvetően ez a henger

a legideálisabb a talajtípusainkra, ugyanis a többi hengerhez képest
sokkal nagyobb a rögtörési kapacitása, így kellőképpen ki tudjuk

használni.”

-- Klaska Ádám, (Agro-Produkt Kft., Pásztó)

GreenManager sorközzöldítő kultivátor
Víztakarékos zöldítés gyümölcsösben és szőlőben



✅ környezetbarát
✅ zöldítő és utánvetéshez
✅ talajnedvesség-szabályozás
✅ sokoldalú variálhatóság
✅ sorközök telepítése

KÉP

Munkaszélesség: 1,2 - 1,8 m
Szállítási sebesség: 1,2 - 1,8 m
Vonóerő igény: 75 - 100 LE
Tömeg: 579 - 1174 kg

Katalógus letöltése Kapcsolatfelvétel

A talajerózió többé nem akadály a sorközművelésben!

A zöldítés egy sokszorosan megtérülő munka. Mindamellett, hogy megőrzi és javítja a talaj
termékenységét, csökkenti a műtrágya-szükségletet és óvja a talajt az élősködők okozta károktól, a
zöldítés a lankás, lejtős földeken elemi érdek is, hisz az csökkenti az eróziós kár mértékét. Ám egy
ilyen tájvidéken a sorközművelés komoly kihívások elé tudja állítani a gazdákat. A meredek lejtőkön
elterülő ültetvényeken létrejövő vízmosásokat minden évben el kell tüntetni ahhoz, hogy a gépek
elkezdhessék a munkálatokat.

Ezt forradalmasítja a GreenManager sorközzöldítő kultivátor, ami egy menetben elegyengeti a
felszíni vízmosásokat és vakondtúrásokat; elveti a fűmagot és lehengerezi a földfelszínt. A Güttler
henger ezzel olyan tömörségű talajt alakít ki, ami már nem fog lesüllyedni a következő menet alatt.

✅
zöldellő művelőút

✅
az erózió

megfékezése

✅
javítja a

talajszerkezetet

Moduláris felépítés a változó körülmények miatt

A GreenManager minden eleme használható
önállóan vagy akár egymással kombinálva is,
így nem csak a menetszám csökkenthető, de
moduláris felépítése miatt könnyen a területi és
éghajlati viszonyokhoz igazítható.
A szőlészeti kultivátor Mediana Güttler
hengerrel és pneumatikus vetőgéppel
kombinálva jól alkalmazkodik bármely hazai
időjárás- és talajviszonyhoz.

KÉP

Kevesebb gyom, több másodvetés

KÉP Jelentősen visszaszoríthatóak a hasznos
növények vízkonkurens gyomnövényei a
GreenManager alkalmazásával. A kikelt
gyomnövények a sorköz teljes szélességében



lehengerezhetőek, alávághatóak. Helyükre a
művelőút teljes szélességében vethetünk akár
különböző méretű magokat is.

Talajnedvesség-szabályozás

A talajnedvességgel két fő gond szokott lenni:
ha túl sok, és ha túl kevés. A GreenManager
mindkettőre jó megoldást jelent!

A sorközök zöldítésével megoldható a
vízkonkurens gyomnövények visszaszorítása
intenzív talajmegmunkálás nélkül is, így nem
fog csökkenni a talaj nedvességtartalma.

A dús, zöld takaró segít a szőlőtőkéknek és a
gyümölcsfáknak megszüntetni a túlzott
csapadék okozta stresszt, a növények gyökerei
pedig csökkentik a tápanyag kimosódásának
mértékét az esős időszakokban. Ezek mellett
jelentős a másodvetésű zöldtrágya növények
levélzetének talajtakaró hatása, ami megóvja a
földfelszínt a napfénytől és a kiszáradástól.

KÉP

Legyen az Ön ültetvénye is dús, zöld az idén!
Kérjen tőlünk visszahívást!

Katalógus letöltése Kapcsolatfelvétel

Hallgassa meg neves borászgazdák véleményét a GreenManager
sorközzöldítőről!

https://www.youtube.com/watch?v=FP5kgjWguVo

“Az ősz folyamán tesztelésre kaptunk tőlük egy fűvető gépet. Annyira
pozitív és jó tapasztalatot szereztem, hogy már meg is rendeltünk egy

ilyen gépet!“
-- Günzer Tamás, Günzer Tamás pincészete



GreenMaster
gyepápoló rendszer

GreenManager
sorközzöldítő rendszer

KÉP KÉP

Tájékoztató letöltése Tájékoztató letöltése

Kapcsolatfelvétel


