
pentru pregătirea patului germinativ

pentru dezmiriştire

pentru semănarea culturilor intermediare

pentru efectuarea de lucrări pe soluri îngheţate

SuperMaxx® BIO şi CULTI

Cultivatorul Güttler pentru 4 anotimpuri

pentru efectuarea de lucrări pe soluri îngheţate

Cultivatorul Güttler pentru 4 anotimpuri
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DUBLAREA SUPRAFEŢEI LUCRATE CU CONSUM DE CARBURANT REDUS LA 
JUMĂTATE
faţă de cultivatorul de dezmiriştire tradiţional

Cultivatoarele SuperMaxx® lucrează cu o productivitate ridicată 

faţă de cultivatoarele fabricate de alte �rme, din care cauză pot 

� utulizate pentru dezmiriştire auxiliară până la o adâncime de 

15 cm. 

Pentru dezmiriştire:

la mirişti cu resturi tăiate scurt şi paie tocate mărunt, utilajul 

SuperMaxx® se pretează foarte bine pentru dezmiriştire. În 

lanuri cu cereale căzute şi cantitate mare de paie, cea mai 

bună soluţie este cultivatorul Güttler SuperMaxx BIO® cu şapte 

rânduri. 

SuperMaxx® cu lățimea de lucru de 5 metri, nu necesită mai 

multă forță de tragere decât un cultivator obișnuit cu lățimea de 

lucru de 3 metri. În funcție de sol, sunt su�ciente tractoare între 

120 și 160 CP.

Lățimea mare de lucru și prelucrarea solului cu manevre reduse 

de 40%, care vor aduce la dublarea performanței a zonei!

Datorită lățimii de lucru și adâncimii de lucru scăzute, consumul 

de combustibil al utilajului este de numai 5 l/ha, ceea ce 

reprezintă jumătate din consumul față de cultivatori grei.
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Înverzire şi dezmiriştire la o singură trecere Folosirea lestului frontal activ pentru lucrări adiţionale în 
tehnologia SuperMaxx



CULTIVAREA ÎNTREGII SUPRAFEŢE FĂRĂ FOLOSIREA PRĂŞITOARELOR CU 
BRĂZDARE LABE DE GÂSCĂ

PENTRU LUCRĂRI EFECTUATE PE SOLURI 
LEGATE, GREU DE CULTIVAT 

Elementele active ale sapei acţionează agresiv, 
pătrund ferm şi în solurile uscate şi tari. Echiparea 
sapelor cu arcuri auxiliare le conferă o robusteţe 
ieşită din comun, le prelungeşte ciclul de viaţă 
şi le asigură o vibraţie de mare frecvenţăîn 
timpul lucrului. Acestea acţionează asemănător 
„pikamerului”, şi astfel pătrund în solurile tari 
şi compacte, lăsând în urmă o cantitate mare de 
sol de granulaţie �nă. Structura cadrului este 
corespunzător de robustă, încât să facă faţă 
solicitării intense la care este supusă.

Desigur, la comandă utilajul SuperMaxx® poate � echipat 

cu brăzdare labe de gâscă de 15cm. Dacă doriţi să evitaţi 

compactarea la baza plugului în terenurile grele sau evitarea 

înfundării agregatului cu paie, cea mai bună alegere este cea a 

organelor active cu cuţite în formă de săgeată a�ate în dotarea 

modelului standard. Între elementele active SuperMaxx® sunt 

montaţi

colţi de grapă robuşti, de 12 mm diametru, adâncimea lor 

de lucru este reglabilă, deci pot efectua lucrarea de grăpat la 

aceeaşi adâncime, ca elementele active de prăşit SuperMaxx®. 

Astfel, lăţimea de lucru se poate înjumătăţi la 6,5 cm şi se 

realizează o lucrare de cultivaţie completă a solului. Vibraţiile de 

înaltă frecvenţă ale elementelor de prăşit SuperMaxx® şi colţilor 

grapei elicoidale îşi fac efectul şi completează lucrarea solului.
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Pentru a asigura un �ux neîntrerupt al solului mărunţit şi 
resturilor vegetale care trec printre cuţite, roţile pentru reglarea 
înălţimii la cultivatorul SuperMaxx au fost montate în afara 
câmpului de lucru al organelor active. 



Astfel economisiţi timp şi bani! 

Chiar dacă utilizând cultivatorul SuperMaxx® va � necesară încă 

o trecere peste tarla faţă de cultivatorul greu. 

Cu SuperMaxx® se poate economisi un sfert din timpul şi costul 

necesar, iar patul germinativ va � de calitate mai bună!

Iată un exemplu:

Super Maxx® 5 m / 3 treceri pe tarla 3 x 50 % timp şi 3 x 50 % 

motorină = 150 puncte 

Cultivator greu 3 m/2 treceri pe tarla, 2x100 % timp şi 2 x 

100% motorină=200 puncte

ÎN COMPARAŢIE CU CULTIVATOARELE GRELE:

mult mai uşor de tractat,

necesar CP pentru cultivator greu cu front de lucru de 3 m = 

necesar putere pentru SuperMaxx® de 5 m, 

dublarea productivităţii cu consum de combustibil redus la 

jumătate

Boabele de cereale căzute, seminţele de buruieni şi paiele le 

amestecă cu solul în stratul super�cial

Combaterea mecanică a buruienilor foarte e�cientă

CONSUM DE COMBUSTIBIL REDUS LA JUMĂTATE
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Tehnologia SuperMaxx de cultivare în strat superior: productivitate (ha/h) sporită 



GRAPA PLASATĂ DUPĂ TĂVĂLUG PENTRU COMBATEREA EFICIENTĂ A BURUIENILOR

Sapele GÜTTLER SuperMaxx slăbesc �xrea în sol a bruienilor şi 

le aduc la suprafaţă. Tăvălugii montaţi în spatele sapelor trec 

peste ele, deci dezvoltarea lor ar putea continua. Din această 

cauză, pentru combaterea buruienilor se recomandă utilizarea 

unei grape montate după tăvălugi, care aduce la suprafaţă 

e�cient buruienile, care astfel se vor usca. Aceste lucrări vor 

stimula germinaţia seminţelor de buruieni a�ate în sol. O nouă 

cultivaţie executată la scurt timp va elimina mecanic buruienile 

recent răsărite. Tăvălugul RollFix presează doar uşor în sol 

buruienile care au fost slăbite în urma trecerii sapelor. Grapa 

montată după tăvălug are o sarcină mult mai uşoară: să aducă la 

suprafaţă buruienile.

Cu cât solul lucrat este mai umed şi mai legat, cu atăt rolul roţilor 

de suport este mai mare. În cazuri extreme, acestea preiau 

toată greutatea utilajului, iar tăvălugul uşor RollFix rulează 

pe suprafaţa solului presând doar cu greutatea proprie. Grapa 

liniară cu colţi elicoidali montată în spatele utilajului dizlocă şi 

aduce la suprafaţă buruienile a căror priză în sol a fost slăbită de 

trecerea sapelor elastice, unde acestea se vor usca. 

Sol cultivat pe toatăsuprafaţa cu sape elastice şi grapă elioidală, 

cu distanţa dintre rânduri de numai 6,5 cm.
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Sapele SuperMaxx întorc buruienile din sol cu rădăcinile în sus, apoi le lasă pe sol să se usuce. 

PRIN COMBATEREA MECANICĂ A 
BURUIENILOR SE PREVINE FENOMENUL 
DE REZISTENŢĂ

Sapele SuperMaxx® slăbesc rădăcinile plantelor, 
grapa elicoidală aşează plantele pe sol, unde 
acestea se uscă. 
Şirul de colţi elicoidali ai grapei înlătură pământul 
de pe rădăcinile plantelor aproape complet. 

Sapele cultivatorului GÜTTLER SuperMaxx® slăbesc 
�xarea în sol a buruienilor. Grapa curăţă rădăcinile 
de pământul care s-a lipit de ele şi culcă plantele 
pe suprafaţa solului, unde acestea se usucă şi 
mor. Cultivarea solului stimulează germinaţia 
altor buruieni. Trecerea repetată ulterioară cu 
SuperMaxx® va înlătura şi aceste buruieni recent 
germinate, acţionând ca o „cură de combatere a 
buruienilor”, ce se realizează cu productivitate 
ridicată şi consum redus (5 l/ha) de combstibil. 

creerea celor mai bune condiţii de germinare cu 
cheltuieli minime 
praşila mecanică elimină riscul formării 
rezistenţei la ierbicide şi 
permite un control mai e�cien al buruienilor



UTILAJ CORESPUNZĂTOR 
PENTRU TEHNOLOGIE

Tehnologii de primăvară

Cultivaţie după arat

Pregătirea patului germinativ

Tehnologii de vară

Dezmiriştire prin scari�care

Pregătirea patului germinativ prin 
mai multe treceri

Tehnologii de toamnă-iarnă

Pregătirea patului germinativ

Cultivaţia terenurilor îngheţate

TEHNOLOGII DE CULTIVARE A SOLULUI GÜTTLER SUPERMAXX

GÜTTLER SUPERMAXX6
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Adesea ne confruntăm cu efectuarea lucrărilor pe erenurile 

umede. 

Asemenea situaţii apar �e pe tarlalele argiloase care se uscă 

greu, sau îniernile fără îngheţ, sau toamna, la însămânţarea 

culturilor de mulci, când nu mai există posibilitatea uscării 

solului.

În asemenea condiţii nu ar � recomandată recompactarea solului 

în urma unei treceri pe tarla 

Prima dată solul trebuie descoperit ca patul germinativ să 

se poată aerisi. Roţile de reglare a adâncimii plasate în faţa 

utilajului asigură o adâncime constantă, grapa elicoidală asigură 

granulaţia �nă a solului şi netezeşte. 

AERISIREA SOLURILOR UMEDE

Cea mai timpurie netezire după arat în primăvară cu utilajul 
SuperMaxx
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 elimină pierderile de apă, umiditatea 
necesară germinaţiei rămâne în sol,

 combaterea buruienilor începe deja la 
însămânţare, buruienile care totuşi răsar vor � 
anihilate de densitatea mare a plantei de 
cultură, 

 împiedică spălarea nitraţilor din sol,

 favorizează activitatea biologică din sol,

 formarea de humus asigură generarea unui 
sol cu structură stabilă, la care preţioasa 
capacitate de a reţine apa este mai mare, 

 protecţie contra eroziunii solului, 

 productivitate foarte mare,

 cheltuieli moderate (uzură şi consum de 
combustibil), 

 ultima etapă de lucru de la dezmiriştire şi 
semănarea culturii intermediare se poate 
combina,

 economie de timp în programul încărcat şi 
timpul scurt la dispoziţie, 

 prevenirea risipei de sămânţă – cu cost 
ridicat.

AVANTAJELE LUCRĂRII

În condiţii favorabile, folosirea tăvălugului poate ajuta la 

fărâmiţarea bulgărilor de sol şi la menţinerea umidităţii. Însă 

în cazul solurilor foarte umede este mai bine să lăsăm patul 

germinativ să se aerisească în prima fază. .Recompactarea se 

face în timpul semănatului, la soluri uscate se poate face cu 

tăvălug GÜTTLER cu suspendare frontală. Deci, această metodă 

„nu tasează solul n exces” ci asigură a structură şi o textură a 

solului favorabilă proceselor biologice care se desfăşoară în sol. 

Iar ca rezultat obţinem un sol cu structură stabilă, unde schimbul 

de gaze se desfăşoară la cote optime, încălzirea solului se face 

rapid. Pe scurt: obţinem un pat germinativ Güttler ideal, mai 

dens la bază şi mai �n la suprafaţă!
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LUCRARE CARE PROTEJEAZĂ SOLUL

Tăvălug de�nisare RollFix Güttler Syntetik Ultra 

SuperMaxx 60-5 CULTI
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Cu SuperMaxx® solul poate � lucrat la o adâncime de chiar 15 

cm, chiar şi la soluri mai grele, legate. În schimb, în decursul 

dezmiriştirii este recomandat ca la început să se lucreze la 

adâncimi mici. Astfel, capilaritatea solului este întreruptă, 

resturile vegetale şi paiele se amestecă cu solul şi se formează 

un strat de acoperire, sub care se formează un microclimat de 

seră umedă, propice pentru germinaţia buruienilor şi încolţirea 

seminţelor căzute. O nouă trecerela cu 8 zile mai târziu înlătură 

buruienile încolţite şi amestecă total paiele cu stratul super�cial 

de sol, asigurând astfel descompunerea rapidă şi completă a 

acesteia.

 Menţinerea umidităţii solului, element foarte preţios

 Descompunrea completă a paielor, paiele nu sunt îngropate.

 Efectuarea rapidă şi e�cientă a lucrării, cu realizarea unui sol 

cu structura ideală pentru însămânţare.

 La toate acestea se adaugă – gratuit - combaterea mecanică a 

buruienilor!

Robustul utilaj SuperMaxx® BIO cu 5 grideie, din cauza lipsei 

tăvălugului, solicită puterea de elevare a tractorului într-o 

măsură foarte mică şi astfel devine utilizabil şi cu tractoare de 

putere mai redusă. 

La o lăţime de lucru de 5 metri, la o putere de tracţiune de 100 

CP, cu un lest frontal minim, agregatul este uşor de manevrat şi 

pe arătură, şi pe şosea. Astfel vă protejaţi şi tractorul, şi solul.

TEHNOLOGII DE CULTIVARE A SOLULUI GÜTTLER SUPERMAXX

GÜTTLER SUPERMAXX8

DEZMIRIŞTIRE MAI EFICIENTĂ CU 
CULTIVATORUL SUPERMAXX BIO

Dezmiriştire cu SuperMaxx BIO la 5 rânduri, cu grapă dublă Dezmiriştire pe tarla cu volum mare de resturi vegetale cu 
SuperMaxx BIO la 7 rânduri
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“Familia Andronache din localitatea Pochidia, 

județul Vaslui, se ocupa cu agricultura din 

anul 2006. Datorită structurii grele a solului 

amplasat in Lunca râului Bârlad prelucrarea 

solului era di�cilă in primăverile cu exces de 

umiditate.

Cu ajutorul sistemul de pregătire a solului 

Güttler Supermaxx pot începe lucrările mai 

timpuriu datorită câmpului de lucru foarte 

degajat și sistemului de tăvălugit Güttler care 

se auto-curăță chiar dacă umiditatea din sol 

este foarte mare.

Datorită sistemului Güttler Supermaxx am 

reușit sa cresc calitatea și cantitatea producției 

pentru ca am reușit sa în�ințez cultura mai 

timpuriu.

Utilajul Supermaxx poate �i utilizat la 

menținerea umidității in sol prin utilizarea 

acestuia la operațiunea de mulcire a solului.” 

OPINIA FERMIERULUI

Rumen Todoranov
Veliko Turnovo, Bulgaria 

Capacitate rezervor de 410 litri. Ideal pentru fertilizarea solului 

în combinație cu dezmiriștire.

Dozare mecanică independent de viteza de deplasare.

Opt conducte de distribuire a semințelor. Ventilator acționat 

hidraulic pentru o putere mai ridicată.

Cantitate de semințe expusă: de la 1 până la  150 kg/ha, viteza 

maximă de deplasare: 12 km/h.

Element de însemănare detașabil pentru semințe mai mici și mai 

mari.

SEMĂNĂTOARE PNEUMATICĂ EPS 5
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CULTIVAŢIA 
SOLURILOR 
ÎNGHEŢATE
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EFECTUAŢI LUCRĂRILE DE PRIMĂVARĂ ÎNCĂ DE PE TIMPUL IERNII

Rezistenţa ridicată la solicitare a sapelor montate pe SuperMaxx 

este dovedită de faptul că acesta poate � utilizat e�cient şi la 

lucrări de sol pe timpul iernii, pe teren îngheţat.

Astfel ne putem folosi mai bine de multifuncţiona-litatea 

utilajului, iar rambursarea investiţiei se realizează în timp mai 

scurt. 

Sapele care lucrează la vibraţii de mare frecvenţă acţionează 

asemenea unui pikamer. Scopul acestei lucrări 

este fărâmiţarea bulgărilor de pământ, astfel ca îngheţul de pe 

timpul iernii să îşi manifeste efectele bene�ce şi mai intens, 

aerul îngheţat să pătrundă mai uşor la bulgării fărâmiţaţi. 

Cultivatorul SuperMaxx amestecă zăpada şi gheaţa cu solul, 

astfel pe parcursul încălzirii de primăvară cea mai mare parte 

a precipitaţiilor de iarnă nu se va evapora, ci se va depozita în 

straturile mai profunde ale solului. 

GÜTTLER SUPERMAXX10

Cultivaţie de iarnă pe teren îngheţat cu cultivator SuperMaxx
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1 2 3 4 5

6

1. Roți de sprijin de adâncime 4 buc

2. Sape elastice cu arc auxiliar așezate în 5 rânduri

3. Sape elastice cu arc auxiliar așezate în 7 (5+2) rânduri 
pentru a încorpora paiele mai mari de culturi

4. Garape elastice sau sistem de nivelare LevelingBoard

5. Grape elastice cu rândul 2

6. Semănătoare pneumatică EPS 5

ECHIPARE SUPERMAXX BIO

7

2 31 4

65

1. Nivelator FlatSpring

2. Roți de sprijin de adâncime 4 buc

3. Sape elastice cu arc auxiliar așezate în 5 rânduri

4. Grapă elastică sau cu nivelator tip bară LevelingBoard

5. Tăvălug RollFix 45cm Güttler

6. Grape elastice după tăvălugul RollFix 45cm

7. Semănătoare pneumatică EPS 5

ECHIPARE SUPERMAXX CULTI



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

productivitate mai mare
cadru mai robust
structură de sol mai favorabilă

Cultivator pentru teren arabil
PrimusPlus

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
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

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.

Güttler Kft. - Hódmezővásárhely, Külterület 022/35

H-6801 Posta� ók 57.

Telefon: +40 733 968 733
  +40 733 969 733

www.guttler.ro

fb.com/romaniaguttler youtube.com/guttlerkft instagram.com/guttlermachinery

Simplex




