
Date tehnice

adâncimea de lucru poate �  reglată între valorile
150 - 330 mm, cu o divizare de 30 mm

suspendare posterioară în trei puncte cat. 2 şi 3

cadru rigid, lăţime de lucru de 2,50 şi 3,00 m

mărimea grinzii 100 x 100 mm, interval între grinzi
1000 mm

secţiune transversală cu � ux mare - înălţimea cadrului: 
930 mm 

brăzdare cu aripioară pentru cultivator, în 2 rânduri, 
divizare de 425 mm

discuri pentru acoperiri dantelate de Ø 560 mm, cu 
reglarea independentă a adâncimii

tăvălug Simplex Güttler de Ø 450 mm

lampă de poziţie faţă-spate pentru circulaţia pe 
drumurile publice

lăţimea de 
lucru

lăţimea de 
transport

forţa de tracţune 
necesară masa

PrimusPlus 250

PrimusPlus 300

2,50 m

3,00 m

2,75 m

3,25 m

120 CP

140 CP

1 310 kg

1 580 kg

“Consumul la hectar este cu cca. 20% mai 
scăzut decât dacă aş �  arat”

Am folosit cultivatorul pentru teren arabil PrimusPlus la dezmiriștirea tarlalei cu orz, apoi 
am folosit combinatorul. La mijlocul lui septembrie am însămânţat în acest sol rapiţă. După 
însămânţare am folosit tehnologia Güttler. Datorită tăvălugilor Güttler am închegat solul în 
așa măsură încât acesta a reușit să-și păstreze umiditatea. Mulţumită acestui fapt răsărirea a 
fost omogenă.

Primăvara am pus cantitatea obișnuită de îngrășământ chimic. Am obţinut o recoltă de 40
de chintale la hectar. Am folosit cultivatorul PrimusPlus și după � oarea-soarelui, și astfel am
obţinut printr-o trecere un pat germinativ corespunzător grâului. Grâul semănat în acest sol a
dat o recoltă medie de 52 chintale.

Am folosit cultivatorul PrimusPlus de 3 metri cu un tractor de 135 CP și nu am avut nicio 
problemă. Consumul la hectar a fost cu cca. 20% mai scăzut decât dacă aș �  arat.

Károly Mihály, Székkutas

Cel mai bun utilaj pentru solul Dvs.

Güttler se ană în top de peste 30 de ani în inovaţiile privind structura 
solului. Acest fapt este dovedit de multitudinea produselor şi brevetelor 
noastre. La noi pe primul loc vă a� aţi Dvs. şi aşteptările Dvs. legate de 
cultivarea plantelor. Utilajele pe care le dezvoltăm sunt doar mijloacele 
pentru a sprijini munca Dvs. în mod corespunzător.
Obiectivul nostru principal: obţinerea în continuu a unei productivităţi 
ridicate cu o e� cienţă maximă.
Încercăm de � ecare dată să vedem ce stă la baza problemelor şi să 
găsim cauzele acestora. Numai dacă înţelegem ce contează cu adevărat 
doar atunci putem elabora soluţia tehnică corepunzătoare, care să � e 
cea mai adecvată solului Dvs! Convingeţi-vă cum reuşim să ne atingem 
obiectivul propus!
Güttler reprezintă o calitate care recuperează rapid banii investiţi!

Faceţi cunoştinţă şi cu produsele noastre de mai jos!

Vă salutăm în numele � rmei Güttler

costuri mai reduse la lucrările solului 
după arat
utilaj multifuncţional, recuperare mai 
rapidă a preţului

Compactor
Solmaistru

capacitate excelentă de a fărâmiţa 
bulgării de pământ
o înfrăţire mai hotărâtă
autocurăţare fără pereche

Tăvălug prismatic
este mai puţin sensibil la gripare
este rezistent faţă de solurile pietroase

Tăvălug de închidere

Datele tehnice speci� cate şi ilustraţiile pot diferi de realitate. Ne menţinem dreptul de a face modi� cări şi de a greşi.
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Simplex

productivitate mare
consum mai redus de combustibil
costuri de întreţinere mai reduse

Cultivator multilateral
SuperMaxx

Tăvălug Güttler

călcare mai redusă a solului
utilaj de lucru activ în locul greutăţii 
frontale pasive

Combinatoare frontale
Avant şi Duplex

îngrijirea intensivă a pajiştii
supraînsămânţare
creşterea productivităţii

Îngrijirea pajiştii
GreenMaster

R
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De la dezmiriştire până la înlocuirea aratului

productivitate mai mare

cadru mai robust

structură de sol mai favorabilă

PrimusPlus - Cultivator pentru teren arabil



Erbicidare mecanică

Evitarea folosirii inutile a energiei prin lucrări 
de sol la adâncime mai mică

Cutivatoarele pentru teren arabil sunt folosite în mod special la lucrări de adâcime mai mare, 
respectiv în cazul unor cantităţi mari de resturi vegetale datorită elementelor de lucru robuste.

Cultivatorul  PrimusPlus poate � folosit și în cazul dezmiriștirii care nu necesită o adâncime de 
lucru mare, mulţumită posibilităţii de a regla adâncimea în mod simplu, cu ajutorul unei scale. 
Datorită faptului că brăzdarele cu aripioară se suprapun, utilajul lucrează întreaga suprafaţă și în 
cazul lucrărilor foarte apropiate de suprafaţa solului, astfel putem avea e�cienţă și dacă folosim 
mai puţină enegie.

Nu uitaţi: creșterea cu 1 cm a adâncimii înseamnă mișcarea unei cantităţi de pământ cu 150 de 
tone mai mare la �ecare hectar!

În cursul aratului plugul întoarce seminţele buruienilor la adâncime mare, iar acestea peste 
ani, cu ocazia următoarei arături vor ieși la suprafaţa solului și vor răsări din nou.

Cultivatorul pentru teren arabil Güttler PrimusPlus și cultivatorul multilateral SuperMaxx nu 
întorc solul la mare adâncime, astfel se poate evita complet infectarea cu buruieni.

PrimusPlus:
pentru dezmiriştire şi lucrări de bază

Brăzdarele cu aripioare late ale utilajului PrimusPlus se suprapun, de aceea și în cazul unei 
dezmiriștiri  de mică adâncime lucrarea solului se face în toată lăţimea de lucru. Brazdele 
din urma braţului brăzdarului sunt acoperite de discurile de acoperire, iar resturile vegetale
sunt amestecate în sol la mică adâncime. Tăvălugul Güttler Simplex din �nal, datorită soluţiei 
constructive, realizează o suprafaţă a solului lipsită de bulgări mai mari, compactă, de calitate 
corespunzătoare patului germinativ.

În urma acestor efecte, pe suprafaţa solului se obţine un strat amestec de sol și resturi vegetale, 
un strat de mulci care ajută la păstrarea umidităţii solului.

Obţinerea unui sol perfect

Eliminarea compactivităţii solului

Cultivatorul pentru teren arabil PrimusPlus poate � folosit și la spargerea straturilor tasate,
a tălpilor de plug. În acest caz puterea de tracţiune necesară poate � redusă prin demontarea
aripilor, astfel rezervele de putere ale tractorului sunt folosite în mod intenţionat la spargerea
straturilor tasate.

Durabil şi sigur în exploatare

Folosirea brăzdarelor cu aripioară este adecvata și pentru răsturnarea brazdelor tari, iar în 
cazul lucrărilor cu adâncime mai mare putem chiar să înlocuim aratul. Un tăvălug Güttler 
încorporat se îngrijește de lucrarea suprafeţei solului trecut cu cultivatorul și de fărâmiţarea 
bulgărilor de pământ mai mari, cât și de recompactare. In acest mod solul primește calitatea 
dorită pentru patul germinativ.

Datorită elementelor de lucru robuste și cadrului rigid puternic, cultivatorul pentru teren 
arabil PrimusPlus este durabil și sigur în explotare.

Utilajul de lucru dispune de soluţii de cuplare cat. 2 și cat. 3, deci poate � atașat la orice 
tractor.




