
... of met een GÜTTLER 

Mayor wals te combineren

Naar keuze met een 

GÜTTLER Master wals ...
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Het bespaart tijd en 
brandstof

De GreenSeeder familie is op elk 
moment met een GÜTTLER getrokken 
wals te combineren. 

Waardevol bodemvocht wordt behouden

Uitzaai van tussenvruchtenMaisstengelboorderbestrijding 

met gelijktijdig uitzaaien van 

een groenbemester

Per toeval heb ik op een landbouwbeurs het 

graslandverzorgingsprogramma van GÜTTLER 

leren kennen.

Een lokale demo overtuigde me van de goede 

werking. In slechts één werkgang zorgde de 

machine de volledige graslandvernieuwing; 

wiedeggen, zaaien en walsen. Dat heeft zich 

ook bij ons in de praktijk bewezen: in één klap 

de onkruiden en slechte grassen uittrekken, 

beluchten, uitzaaien van nieuw gras en in het 

geheel mooi aanrollen. Dat bespaart ons tijd en 

brandstof.

Met de 6 meter machine halen we gemakkelijk 

5 ha per uur bij 10-12 km/uur werksnelheid. 

Daarbij laat de machine een super 

arbeidsbeeld achter. Door onze regelmatige 

graslandvernieuwing halen we meetbaar 

meer melk uit ruwvoer. Dit jaar zullen we na 

de maisoogst met de machine ook ca. 70 ha 

groenbemester gaan zaaien. Daarbij bestrijdt 

de machine ook de maisstengelboorder.

BETERE BESTANDEN - 
HOGERE OPBRENGST! 

Hein Zuidman 
is bedrijfsleider 
van een groot 
melkveebedrijf

Meer melk uit gras
Uw adviseur:

GreenSeeder
De GÜTTLER systeemoplossing voor uw 
graslandverzorging; wiedeggen, doorzaaien, 
inwalsen, nieuwinzaai. Van 6,0 – 7,5 meter.
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De wals met de gouden hoefafdruk
Onze voorvaderen wisten al: 

De hoeven/klauwen van het vee bij 

weidegang:
 

• zorgen voor een dichtere grasmat

• drukken het zaad in de bodem

Precies dit schapenhoef-effect 

verkrijgt u met de GÜTTLER 

wals met zijn 305 

prismapunten per m2. 

zorgen voor een dichtere grasmat

drukken het zaad in de bodem

Precies dit schapenhoef-effect 

DE WALS MET DE 
GOUDEN HOEFAFDRUK  
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Precies dit schapenhoef-effect 
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Het bouwpakketsysteem zorgt ervoor dat 
u � exibel bent

Die Walze wird 

mit Schnellkupplern 

angebaut. 

Striegel solo

2

Naar keuze met ripperboard ... ... of egalisatiebalk

De kortste vier rijige wiedeg die op de markt is 
(met ripperboard) 

... zorgt voor een betere 

uitstoeling en groei dus hogere 

opbrengst van het bestaande gras  

... zorgt ervoor dat het zaaizaad 

in de bodem wordt gedrukt en 

de bodem mooi wordt gesloten.

Optioneel: De GÜTTLER wals

Zelfs onder slechte 

omstandigheden werkt de 

wiedeg zich weer vrij.

De kortste „vierbalkige“ 

wiedeg ter wereld! 

Het ripperboard verdubbelt 

het aantal tanden. Elke 3,5 cm 

graszode wordt aangepakt.

1 Pneumatisch zaaiapparaat 

Pneumatisch zaaiapparaat 

Verdeelt het zaaizaad nau-

wkeurig volvelds. 

Grasonderzaai in mais

Één van de vele gebruiksmoge-

lijkheden van de GreenSeeder.

2 4

Eenvoudige centrale verstelling van de 12 mm dikke tanden: 

Met enkele handgrepen verstelt u de gehele wiedeg.

3 Snel verstelbaar van strelend tot agressief

De wals wordt eenvoudig aangehangen. 

De wiedeg kan indien gewenst op elk moment 
worden gecombineerd met een GÜTTLER wals.

Wiedeg solo

Wiedeggen, zaaien en walsen in één werkgang

Wals solo


