Veelzijdig inzetbaar

Multitalent
graslandverzorging
en -vernieuwing

GreenAlpin
De GÜTTLER systeemoplossing voor uw
graslandverzorging; wiedeggen, doorzaaien,
inwalsen, nieuwinzaai.

Machinecombinatie:
Tractor (190 pk) + GÜTTLER wiedeg Harroflex 600
en prismawals Matador 610S

Als frontpakker bij zaaien
of poten

Loonbedrijf Munster houdt zich al lange tijd bezig
met dienstverlening in graslandverzorging en
-vernieuwing. Om op dit gebied verder te komen
probeerden ze verschillende systemen uit. Via een
bevriende loonwerker werd men geattendeerd op de
firma GÜTTLER. De GreenMaster overtuigde volledig
en uiteindelijk kon de nieuwe GreenAlpin 600 in
ontvangst genomen worden.

Onderzaaien in bestaande
gewassen

Waardevol bodemvocht blijft behouden

Mehr Milch aus Gras

Tussenvrucht zaaien op
bewerkte of onbewerkte
oppervlakten

Geliefd bij loonbedrijven en landbouwers
Ons modulaire bouwpakketsysteem
Het sinds lange tijd bewezen modulaire systeem
van het GreenMaster systeem wordt ook hier
gebruikt
 Matador 610 prismawals 45/50 cm
 Harroflex wiedeg, op elk moment om te bouwen
van front naar achteraanbouw
 Pneumatisch zaaiapparaat

Jaarlijks wordt ca. 600 ha grasland met de
machinecombinatie bewerkt. De trend is stijgend.
„We kunnen nu 4 werkgangen in slechts 1
werkgang doen“, vertelt de eigenaar. De ervaringen
van zijn klanten zijn unaniem positief. Het zaaizaad
wordt door de prismawals als het ware in de
bestaande zode gemasseerd. Ook wordt met deze
combinatie nieuwinzaai gedaan: „De opkomst is veel
gelijkmatiger en er is geen streepvorming“.
Bodem:
Middelzwaar tot zand
Oppervlakte grasland:
ca. 600 ha
Maisstengelboordebestrijding: ca. 200 ha

Uw adviseur:

BETERE BESTANDEN HOGERE OPBRENGST!
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Maisstengelboorderbestrijding
en tevens bodembewerking
en/of inzaaien

Harold Munster,
loonwerker in
Hemdingen
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Nauwkeurig werken! Ook op hellingen
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3 meter werkbreedte
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De kortste vier rijige wiedeg die op de markt is
(met ripperboard)
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Pneumatisch zaaiapparaat

Compact bij het transport

6 meter werkbreedte

De wiedeg kan indien gewenst op elk moment
worden gecombineerd met een GÜTTLER
prismawals.
Naar keuze met ripperboard ...
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Wiedeg solo

... of egalisatiebalk

Snel verstelbaar van strelend tot agressief

Pneumatisch zaaiapparaat
Verdeelt het zaaizaad nauwkeurig volvelds.
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De wals met de gouden hoefafdruk

De GÜTTLER wals

Onze voorvaderen wisten al:
De hoeven/klauwen van het vee bij
weidegang:

Wals solo

• zorgen voor een dichtere grasmat
• drukken het zaad in de bodem

Wiedeggen, zaaien en walsen in één werkgang

Snel verstelbaar van strelend tot agressief
Eenvoudige centrale verstelling van de 12 mm dikke tanden:
Met enkele handgrepen verstelt u de gehele wiedeg

... zorgt ervoor dat het zaaizaad
in de bodem wordt gedrukt en
de bodem mooi wordt gesloten

... zorgt voor een betere uitstoeling en groei dus hogere opbrengst
van het bestaande gras

Precies dit schapenhoef-effect
verkrijgt u met de GÜTTLER
wals met zijn 305
DE WALS MET DE
prismapunten per m2
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