
Front magágykészítő

Avant és Duplex
Kiváló magágykészítés közvetlenül a vetés előtt

több művelet egy menetben

kevesebb talajtaposás

aktív munkagép a passzív orrsúly helyett
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Egyenletesebb vetésmélység,
egyöntetűbb kelés

A vetés előtt végzett „güttlerezés” alul �nom szemcsés, felül rögösebb talajszerkezetet 
eredményez. Ez kiváló állapot a jobb magbeágyazódáshoz, ami életerősebb növényállományt 
eredményez.

A Güttler Front magágykészítő használatával egy menetben, közvetlenül a vetés előtt valósul 
meg a talajszerkezet kialakítása és a magágykészítés, ezzel időt és energiát takaríthat meg.

Sekélyebb keréknyom, kiváló talajlezárás

Ha a frontsúly helyett Güttler Front magágykészítőt használunk, a Güttler hengereknél már 
megszokott, kiváló magágy minőségű talajt kapunk. Ennek a simább, mélyen tömörített 
talajnak köszönhetően a keletkező keréknyom sekélyebb, ezáltal nem kell a kapcsolt 
munkagépet mélyen járatni, így elkerülhető a felesleges energiafelhasználás, továbbá a 
traktorvezető komfortérzete is javul.



3 méter alatti szállítási szélesség

Güttler Garopact Avant:
költséghatékony front magágykészítés

A Güttler Garopact Avant ideális megoldás a frontsúly költséghatékony kiváltására. A 45 cm 
átmérőjű prizmahengerek jobb rögtörést eredményeznek, míg az 56 cm átmérőjű hengerekkel 
nagyobb munkasebesség érhető el és puhább szerkezetű talajon is dolgozhatunk velük.

A 3 sorból álló rugóskapás előtétnek és a prizmahengernek köszönhetően kiváló rögtörő 
tulajdonságokkal rendelkezik, következésképpen az erőgép és a kapcsolt munkagépek egy 
egyenletesebb, simább talajfelületen futhatnak. Mindez többlet lóerőigény befektetése nélkül,  
a passzív frontsúly kiváltásával elérhető.

3,00 méter munkaszélességig a Front gépek merev vázzal rendelkeznek, efelett hidraulikusan 
összecsukhatók, ezáltal az összes Front magágykészítő még keskeny utakon is szállítható.



Güttler Duplex:
a tökéletes választás minden talajra

A Güttler Duplex Front magágykészítők a „duplex” elrendezésnek és a rugóskapáknak 
köszönhetően nagy rögtörő képességűek, így ezekkel a gépekkel durva, rögös talajon is kiválló 
rögtörés érhető el. További előnye, hogy köves talajon is használható.

A Duplex jó munkát végez még a kötöttebb, agyagos talajon is; a Güttler hengerpár a prizma 
csillagok és a kétsoros, öntisztító elrendezés és az opcionális hátsó sárlehúzóknak 
köszönhetően nehezebben ragad be, mint bármely más henger.

Széleskörű felhasználás

A legtöbb Güttler Front magágykészítő szintén alkalmas vontatott üzemeltetésre is, így a 
front művelés előnyei mellett hagyományos „güttlerezésre” is alkalmas. Ezáltal válik a 
Güttler Front magágykészítő egy egész évben használható munkagéppé, csökkentve az Ön 
költségeit.



Kedvezőbb felszín a traktornak és a kapcsolt
művelőelemeknek

A fronthidraulikán elhelyezett munkagépek használatával az erőgép terheltsége egyensúlyban 
lesz a mellső és hátsó tengelyek között. Szántáselmunkálásnál a traktor abroncsai már egy 
simább, tömörödött talajon fognak gördülni. Ezzel kevesebb kedvezőtlen erőhatás fogja érni az 
erőgépet, illetve a vezető számára is komfortosabb lesz a munkavégzés.

A kapcsolt művelőelemek számára is előnyös a front magágykészítők használata, mivel ezen 
elemeknek már nem a hantos szántáson, hanem egy elmunkált, jobb talajszerkezeten kell 
dolgozniuk.

Forduláskor vagy közúton
a javasolt maximális tengelyterhelést meghaladja

Elöl = 1 042 kg

Hátul = 7 253 kg
Javasolt < 6 500 kg

Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

Elöl = 3 060 kg Hátul = 2 835 kg

Forduláskor vagy közúton

Elöl = 2 274 kg

Hátul = 6 586 kg
Javasolt < 6 500 kg

Szántóföldön munka közben

Elöl = 2 084 kg Hátul = 3 216 kg



Egy vélemény a Güttler Front magágykészítőkről

A kukoricát és a napraforgót tavasszal egy 4,6 méteres front magágykészítő és vetőgép 
kombinációval vetjük el. A Güttler Duplex henger jó munkát végez tavasszal az őszi szántások 
elmunkálásában.

A 4,6 méteres munkaszélesség pont illeszkedik a 6 soros vetőgépünkhöz, ami 4,5 méteres. 
Nem kell a talajt feleslegesen taposni, mert ezzel a gépkombinációval kevesebbszer kell a 
területet bejárni. Nem bántuk meg, hogy erre az új technológiára beruháztunk. 

Kovács István - Hajdúböszörmény

Helyes beállítás: Helytelen beállítás:

Az ideális vonópont a hátsótengely alatt
van = „alulfüggesztett”

      az első tengely terhelt

      a traktor teljesen irányítható

A vonópont a hátsó tengely felett van = 
“felülfüggesztett”

     az első tengely tehermentesített

     a traktor rosszul irányítható

     szlip (csúszás) tapasztalható az első   
     tengelyen

     a hátsó tengely terhelt, mélyebb  
     keréknyomot hagy



Műszaki adatok

fronthidraulikus és merev függesztés

lándzsáskapa előtét 45x12 mm méretben, 
3 sorban, 150 mm osztásközzel

opcionális mellső és hátsó sárlehúzó a 
Duplex hengerekhez

mellső és hátsó hárompont függesztés
kat 2.

Ø 450 mm vagy Ø 560 mm Güttler henger

választható segédrugós erősítés a rugóskapákhoz

2,50 – 4,00 m-ig (Avant), 1,50 – 4,00 m-ig (Duplex) 
merev váz, 4,00 – 6,00 m-ig hidraulikus csukás

munka-
szélesség

szállítási 
szélesség

vonóerő
 igény

tömeg

DX30-45+ZV

DX420V-45+ZV

DX460V-45+ZV

DX510V-45+ZV

DX610V-45+ZV

DX30-56+ZV

DX420V-56+ZV

DX460V-56+ZV

DX510V-56+ZV

DX610V-56+ZV

2,92 m

4,10 m

4,60 m

5,00 m

6,00 m

2,86 m

4,10 m

4,60 m

5,05 m

6,05 m

3,00 m

2,52 m

2,52 m

2,52 m

2,52 m

3,00 m

2,75 m

2,75 m

2,75 m

2,75 m

75 LE

110 LE

115 LE

130 LE

150 LE

75 LE

120 LE

130 LE

140 LE

170 LE

1 165 kg

2 090 kg

2 270 kg

2 430 kg

2 770 kg

1 330 kg

2 440 kg

2 610 kg

2 930 kg

3 500 kg

Avant 26 26-45

Avant 26 26-56

Avant 30 30-45

Avant 30 30-56

Avant 420-56 U + ZV

2,50 m

2,50 m

2,92 m

2,92 m

4,10 m

2,60 m

2,60 m

3,00 m

3,00 m

2,70 m

55 LE

65 LE

65 LE

75 LE

120 LE

945 kg

1 040 kg

1 015 kg

1 210 kg

2 090 kg

Avant 460-56 U + ZV

Avant 510-56 U + ZV

Avant 610-56 U + ZV

4,54 m

5,07 m

6,15 m

2,70 m

2,70 m

2,70 m

130 LE

140 LE

170 LE

2 240 kg

2 550 kg

3 050 kg

Avant 30 + FlatSpring 2,92 m 3,00 m 90 LE 1 998 kg



A legjobb az Ön talajának

Üdvözöljük a Güttlernél!

A Güttler a talajszerkezetet tekintetve az innovációban több, mint 30 éve élen jár. Ezt igazolja termékeink és 
szabadalmaink sokasága. Nálunk az első helyen Ön és az Ön növénytermesztési elvárásai állnak. A gépek, 
amiket kifejlesztünk csak eszközei annak, hogy Önt munkája során megfelelően támogassuk.
A legfőbb célkitűzésünk: folyamatosan magas hozam elérése maximális gazdaságosság mellett.

Mindig megpróbálunk a dolgok mögé nézni és a problémák okait megfejteni. Csak ha megértjük, hogy mi 
számít igazán, akkor tudunk megfelelő műszaki megoldást kidolgozni, mely a legjobb az Ön talaja számára! 
Győződjön meg arról, hogyan teljesítjük ezt!
A Güttler olyan minőséget képvisel, mely rövid időn belül megtérül!

Tekintse meg az alább felsorolt termékeinket is!

Lezáróhenger

Szántóföldi kultivátor

Sokoldalú kultivátor

Kompaktor

Simplex

PrimusPlus

SuperMaxx

Földmester

kevésbé érzékeny a beragadásra
ellenálló a köves talajokkal 
szemben

nagyobb területteljesítmény 
forgatás nélkül
erősebb vázfelépítés
előnyösebb talajszerkezet

nagy területteljesítmény
kedvezőbb üzemanyag-
-fogyasztás
alacsony fenntartási költség

kevésbé költséges
szántáselmunkálás
hatékonyabb rögtörés, jobb 
talajszerkezet

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Posta� ók 57.

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.hu

A megadott mű szaki adatok és illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.

Gyepápolás

GreenMaster
intenzívebb gyepápolás
felülvetéssel és bokrosítással
akár 15%-kal több hozam
nem csak gyepek esetében

Prizmahenger

Güttler henger
kiváló rögtörő képesség
jobb magágyszerkezet
erőteljesebb bokrosító hatás
utolérhetetlen öntisztítás

 A jól ismert Güttler henger egy Güttler találmány, mely mögött több mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés áll. 


