eerste indruk

Tekst en foto’s: Jannes Hoenderken

Acht rijen poten met Grimme GL 840 Compactor
Optimaal resultaat vraagt strakke organisatie
Als het areaal aardappelen groeit en de capaciteit van een vierrijige pootmachine
te klein wordt, kun je kiezen uit twee oplossingen: een tweede vierrijer inzetten of
overgaan op een achtrijige pootmachine. De nieuwe achtrijige Grimme GL 840
Compacter is met succes ingezet bij akkerbouwer Deddens in Nieuw Dordrecht.
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eerste indruk
Grimme GL 840 Compacter
Rijenafstand
Aantal rijen
Aandrijving pootbanden
Snelheid pootbanden
Aantal/ bandenmaat
Inhoud voorraadbak
Aantal hydromotoren
Controle
Gewicht
Prijs

75 cm
8
hydraulisch
met doorstroomve ntielen
4 / 12.4R24
6 m3 / 4.000 kg
8
1 camera per
2 pootelementen
3.950 kg
vanaf 67.500 euro

krijgen, wordt de trekboom hydraulisch ver
lengd.

markeurs gebruiken”, aldus akkerbouwer
Deddens.

Een complete machine

Strakke organisatie

Kwaliteit heeft prioriteit. Voor controle van
het poten is er per twee pootelementen een
camera, waarmee de bestuurder de werking
van de pootbanden kan controleren. Voor de
bestrijding van rhizoctionia zit op de machine
een spuit met achter elke geulentrekker een
spuitdop waarmee het pootgoed wordt
behandeld. Ook extra is de set diabolorollen
met spijlen. Op lichte grond is een wat grovere
toplaag effectief bij het tegengaan van stuiven.

Uitruil van percelen voor behoud van bodem
vruchtbaarheid betekent soms grote afstan
den tussen opslagplaats van het pootgoed en
perceel. Om altijd op tijd pootgoed beschik
baar te hebben, zijn door het bedrijf Deddens
in Nieuw Dordrecht twee grote kipwagens
aangeschaft. Op het perceel wordt het poot
goed via een transportbandje in een kipbare

Spuitsporen

M

et de GL 840 Compacter heeft
Grimme een achtrijige getrok
ken pootmachine gemaakt in
een zeer complete uitvoering. Deze ‘Gezogene
Legemaschine’ heeft een versterkt frame met
daarop een grote voorraadbak voor 4.000 kg
pootgoed achter de middelste vier poot
elementen. In deze bak liggen twee hydrau
lische aangedreven transportbandjes die
aardappelen naar de toevoerbandjes voor de
vier buitenste elementen brengen. De twee
buitenste pootelementen aan elke zijde kun
nen voor transport over de weg naar een
ander perceel over 180 graden naar voren
worden gedraaid. Doordat de toevoerbandjes
naar beide zijden tweedelig zijn, hoeft de
hydraulische aandrijving daarvan en van de
pootbanden daarbij niet te worden onder
broken. Alleen de beide openingen in de zij
wanden worden afgedekt. Om voldoende
ruimte tussen trekker en pootmachine te

De plaats van de aanaarders voor het vlak
strijken van de ruggen voor het spuitspoor
lijkt wat vreemd, maar die is afgestemd op
de 33 meter brede zelfrijdende spuit op een
spoorbreedte van 2,25 meter. Een boom
breedte van 33 meter betekent per spoor
behandeling van 44 rijen. Bij een achtrijige
pootmachine ligt het spuitspoor dan op rij
21 en rij 24 vanaf de rand van het perceel.
Om de wendbaarheid en ook precisie op de
kopakker te vergroten, zijn de wielen achter
op het frame standaard hydraulisch bestuur
baar.

Ook mechanische markeurs
Bijna vanzelfsprekend is de trekker uitgerust
met een gps-ontvanger om parallel en op de
juiste rijenafstand te poten. Toch had de
machine ook nog een schijvenmarkeur.
Waarom? “Wij poten ook in Duitsland. Door
bomen en windsingels op perceelsranden
kunnen we soms het gps-signaal moeilijk
ontvangen. En dan moet je dus mechanische

voorladerbak en daarna naar de pootmachine
gebracht. Of het vullen op een of beide wend
akkers gebeurt, hangt af van de potermaat en
perceelslengte. Bij vullen op beide wendakkers
rijden ze door de aangelegde spuitsporen.

diabolo’s kan de trekker voldoende trek
kracht leveren. De banden vertonen geen
slip. Bij een rijsnelheid hoger dan 7 km/h
wordt het motorvermogen ontoereikend om
voldoende trek- en aandrijfvermogen te leve
ren. Wat ik ook mis is een hoogtecorrectie op
de draagwielen. Bij een volle voorraadbak en
‘slappe grond’ zijn de banden onder de pot
machine aan de kleine kant en sporen ze die
per in. Om de pootdiepte gelijk te houden,
zou de framehoogte gecorrigeerd moeten
worden.” Al kijkend naar trekker en machine
vallen nog tweede zaken op: grote pootbak
jes en een staalconstructie voorop de trekker.
Zijn commentaar: “Met een grote maat bak
jes kun je goed grof pootgoed verwerken.
Door een grove sorteermaat gebruiken wij
niet vaak inzetbakjes. Bij kleinere maten is
ons standpunt: een dubbele is minder erg
dan een misser. En die markeur voorop de
trekker? Door die constructie is de trekker
vooraan even breed als de achtrijige poot
machine. Als er dan een hindernis opduikt,
terwijl ik de afstelling van de pootmachine
aanpas, dan heb ik een stuk verbogen staal in
plaats van een zesrijige pootmachine.”

Praktijkervaringen

Capaciteit

Eind april heeft de machine al ruim 450 hec
tare gepoot. In een kort gesprek met de
chauffeur van de Fendt 820 Vario vertelt hij:
“Wij hebben nu ruim vier weken gepoot zon
der noemenswaardige problemen. In de plan
ning staat het poten centraal. Wachten
omdat de grondbewerking en pootbedberei
ding niet klaar is, mag niet voorkomen. De
trekker staat dit jaar op dubbellucht met
14.9R46 banden, eigenlijk nog te breed. In de
uitvoering met extra aanaardlichamen en

Afhankelijk van grondsoort en -toestand
loopt het pootseizoen van eind maart tot
begin mei. Stellen we het aantal werkbare
dagen op 70 procent, dan moet het poten in
24 dagen gebeuren. Voor een inschatting van
de dagprestatie met een vierrijige pootmachi
ne gaan we uit van een perceel van 200 x 400
meter met kopakkers van 15 meter breed. De
rijsnelheid tijdens het poten is 6 km/h.
Inclusief keren, tussentijds controleren en
vullen vanuit een kipper op de kopakker

23 hectare poten
per werkdag

Een extra frame voorop geeft de contouren van de pootmachine aan en voorkomt schade door obstakels.

vraagt het middenstuk 7 uren. Door meer
wenden en keren rekenen we voor het poten
van beide kopakkers (oppervlakte: 0,6 hecta
re) 1 uur. Gemiddeld vraagt elke hectare dus
1 uur. Bij een effectieve werkdag van 10 uren
komt dat neer op een seizoenprestatie van
240 hectare.
Bij deze werkmethode wordt het pootklaar
maken van de grond en de aanvoer van poot
goed door derden uitgevoerd. Als de ‘poot’chauffeur dat ook moet doen, zakt de
capaciteit sterk. Is het te poten areaal groter,
dan moet je kiezen voor een tweede vierrijige
pootmachine, met daarbij extra personeel, of
overgaan op een achtrijige machine. Bij

Deddens is gekozen voor de tweede optie.
Om geen tijd te verliezen bij het vullen,
wordt het pootgoed met een kipbak aan de
trekkervoorlader naar de pootmachine
gebracht. Het poten van het modelperceel
kost dan maar 3,5 uur, inclusief afwerking
van de kopakkers. Bij weer 10 werkuren per
dag komt dat neer op 23 hectare per dag.
Ofwel 480 hectare bij een seizoen van 21
dagen. Zo’n prestatie is alleen mogelijk als al
het bijkomende werk is afgestemd op een
maximale pootprestatie.

Grimme GL 840 Compacter in detail

Met rijenspuit en granulaatstrooier. In werkstand
met ingeschoven trekboom staan de hydraulische
slangen in een S-bocht.
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De aanaardplaten achter de schijven werken de
losse grond op de rug. Die wordt met diabolo’s
met spijlen aangedrukt. De spijlen verminderen
het gevaar van stuiven.

Voor de aanleg van spuitsporen zitten achter
twee diabolo’s hydraulisch bediende aanaarders.
De excentrische plaats volgt uit de afstemming
op de 33 meter brede spuit.

Onder de voorraadbak zitten vier 11.2R24 banden.
Die kunnen vanaf de trekker worden gestuurd.
Handig bij het afwerken van een kopakker en bij
weer recht voor de markering komen.

De pootbanden worden twee aan twee hydraulisch aangedreven. Met de doorstroomventielen
is de pootafstand in de rij te regelen. Ook de toevoerbanden worden hydraulisch aangedreven.

Om de achtrijer optimaal te benutten, worden
de poters met een kipbak in de voorlader aangevoerd.
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