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Grimme GL420:

Bij de foto’s 1 – 4

degelijk en doordacht
De GL 420 aardappelpootmachine van Grimme volgt de populaire GL 34 op.  
Na een proefperiode in 2011 is de machine vorig jaar in serie verkocht.
De eerste ervaringen zijn goed. Elke machine is geheel klantspecifiek uit te
voeren.
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D

e GL 420 is een conventionele
bekerpootmachine van de Duitse
machinebouwer uit Damme, die in
Nederland waarschijnlijk het populairste zal
zijn. Het type 4 staat hierbij voor vier rijen
en 20 voor de tweetons bunker. De 400-serie
bestaat verder uit het model 410, met een
vaste of kiepbare voorraadbak, de 420 Exacta,
een compacte pootmachine in combinatie
met hakenfrees en aanaardkap en de GL 430.
Deze laatste is het getrokken model met een

[1] D
 e elementen zijn mechanisch of elektro
magnetisch uit te schakelen.

[2] D
 e 51 cm grote schijven zorgen bij direct
aanaarden voor voldoende grond.

[3] O
 ptionele sensoren (onder de kapjes) in de
bak zorgen ervoor dat deze automatisch
kiept.

[4] V
 eertanden met extra platen stuwen de
grond op. De veertanden kunnen beter over
weg met stenen dan de vaste tanden.

Grimme GL 420
Bunkercapaciteit
Aanaarden
Brutoprijs

Vlak 2.000, diep kiepbaar 1.400/1.700 kg
Aanaardkap of kooirol
18.600 euro. Met 2.000 kg bunker en mechanische aandrijving
6.790 euro meerprijs voor centrale hydraulische aandrijving*
11.405 euro meerprijs voor individuele hydraulische aandrijving**

*

Inclusief VC 50 terminal met hydraulisch blok, elektrische triller + toerentalverstelling, stroomafschakeling bij heffen,
hectareteller, elektronische aansluiting granulaatstrooier, veldeinde functie.
** Inclusief VC 50 terminal, MDA met hydraulisch blok, elektrische triller + toerentalverstelling, stroomafschakeling bij
heffen, hectareteller, elektronische aansluiting granulaatstrooier, veldeinde-functie.
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De machine is uit te voeren met een set aanaardkappen of, zoals hier, kooi
rollen, om het volledige bed te vormen.

bunker van drie ton. De GL 420 is bovendien
leverbaar met een vlakke bunker of een versie die dieper kan zakken om bijvoorbeeld
direct uit een kipper te vullen. Deze heeft
iets minder inhoud: 1.700 kg. Voor voorgekiemd pootgoed is een speciale rolbodem
leverbaar.

Mechanisch of hydraulisch
Bij de GL 420 is er de keus tussen drie aandrijvingen. Bij de mechanische wissel je de
afstand in de rug met tandwielen, in 27 stappen, van 14 tot 50 centimeter. Wie kiest voor
een gekoppelde hydraulische aandrijving kan
de plantafstand traploos variëren voor alle
vier elementen tegelijk. Daarnaast is er op dit
type een rijpadenautomaat leverbaar. Deze
zorgt ervoor dat de buitenste twee rijen niet
worden gepoot en de pootafstand in de middelste twee rijen nauwer is. Wie kiest voor de
Clever-Planting-optie gaat nog een stap verder.
Elk plantelement wordt dan onafhankelijk
hydraulisch aangedreven. Zo kunnen ook de
rijen aan beide zijde van het rijpad nauwer

Vaste tanden maken de grond voor het aanaarden opnieuw los. Vaste tanden
gaan bij stenen snel krom en werken als een schoffelelement. Veertanden zijn
dan beter.

worden gepoot. Dit moet zorgen voor minder
opbrengstverlies en een betere maatsortering.
Ook is het mogelijk om, met behulp van
taakkaarten, de plantafstand binnen het
perceelte variëren.
Net als veel andere merken maakt Grimme
op het pootelement gebruik van een grote
bovenrol en een kleine rol onder. Omdat de
bekers rustiger bewegen is zo een hogere rijsnelheid mogelijk. Door de kleine rol onderaan is de afleg van de poter secuurder. Verschillende inzetstukken in de valpijp zorgen
ervoor dat met kleine of juist zeer grote
potermaten goed is te werken. De trillers
werken standaard mechanisch en als optie
elektrisch. Een rvs-trilrooster voorkomt brugvorming en opstoppingen met kiemen. Het
uitschakelen van de elementen kan mechanisch of optioneel elektromechanisch, vanuit
de cabine. De vorentrekkers zijn stekend of
slepend via een parallellogramconstructie
aan de pootbuis gemonteerd. Op verzoek is
er een versie met verhoogde pootbuizen
zodat een rijenspuit of poeder- en granulaat-

Grimme GL 420 aardappelpoter in het kort
De GL 420 is een waardige opvolger van de popu
laire GL 34 pootmachine van Grimme. De machine
is geheel naar eigen wens uit te voeren. Met de
kooirollen heeft Grimme een uniek en goed wer
kend concept van aanaarden. Wie in de toekomst
plaatsspecifiek wil werken, heeft veel aan de
hydraulische verstelling van de plantafstand.
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Plus en min
+ Rijpadschakeling
+ Kooirollen voor aanaarden met weinig vermogen
– Dieptewielen geulentrekkers te dicht tegen
trekker
– Standaardbunker mag iets dieper kiepen

strooier is te monteren. Tevens zorgt deze
versie ervoor dat de machine gemakkelijker
is te controleren op verstoppingen. Twee of
vier dieptewielen regelen de diepte van de
vorentrekkers. Deze zitten soms erg krap op
de trekker, waardoor de positie van de wielen
moet worden gewijzigd.

Aanaardkap of kooirol
Het combineren van poten en aanaarden in
één werkgang is ook in Nederland in opkomst.
Vooral op lichtere gronden is deze manier
van werken al gemeengoed. Naast de aanaardkap biedt Grimme als optie de kooirol,
ook wel gitterrol genoemd. De aanaardkap
en kooirol maken beide gebruik van dezelfde
bevestiging aan de pootmachine. Een tast
sensor stuurt twee hydraulische cilinders
aan, die de kap en tandenbalk laten heffen of
zakken. Via een mechanische verbinding
worden ook de geulentrekkers meebewogen.
Dit zorgt ervoor dat de afstand tussen knol
en bovenkant bed altijd gelijk blijft. Om over
voldoende grond te beschikken voor de rugopbouw heeft de machine extra grote aanaardschijven van 51 cm doorsnede. Twee tanden, die zich voor de schijf bevinden, helpen
om de grond naar boven te ploegen. De tanden en schijven zorgen ervoor dat de rug al
voor de loopwielen van de pootmachine is
opgebouwd.
Zowel bij de aanaardkap als bij een kooirol
maken tanden de grond achter de wielen
nogmaals los. In Nederland rijden inmiddels
ook verschillende machines rond met een
kooirol. Grote voordelen hiervan zijn de
geringe vermogensbehoefte en geen versme-
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De automatische aanleg van een spuitpad
met de hydraulisch aangedreven machine. De
afstand in de rij naast de spuitsporen is kleiner.

ring en losse structuur van de rug. Doordat
de rug niet wordt aangesmeerd, scheurt hij
minder snel en daardoor daalt het aantal
groene knollen. Ook loopt het water gemakkelijker weg en zakt de rug niet snel in.
Akkerbouwbedrijf De Jong uit Odoorn,
Drenthe, deed afgelopen jaar ervaring op
met beide systemen. Vooral het verschil in
vermogensbehoefte was merkbaar. “We
hebbenmet beide systemen op verschillende
percelen gewerkt”, vertelt Jan Reinier de
Jong. “Maar we konden geen verschil merken
in opkomst, opbrengst of de hoeveelheid
groene knollen. Maar onze 140 pk trekker
had er duidelijk minder moeite mee. De ruggen hebben, net als bij de aanaardkap, een
omtrek van 95 centimeter. De kooirol loopt
bovenop het bed, waardoor ze extra snel
draaien en de grond naar boven werken. Zo
krijg je een volle en compacte rug. De extra
grote aanaardschijven helpen ook mee om
voor voldoende grond te zorgen.”

Terminals
Voor de bediening kun je kiezen uit drie verschillende terminals. De GBT 850 heeft drukknoppen en een zwart-witscherm om de
elektrische functies te bedienen. Deze is
leverbaar voor de mechanische en hydraulische uitvoering. Bij de hydraulische kun je
bijvoorbeeld ook de pootbanden automatisch
laten leegdraaien of juist vullen. Wie met rijpadschakeling of variabel poten wil werken,
moet kiezen voor de VC 50-kleurenterminal
of de CCI 200-isobusterminal. De VC 50 en
CCI 200 hebben beide een touchscreen en
drukknoppen.

Marc Kroonen: ‘Hydraulische aandrijving werkt gemakkelijk.’
Vaste chauffeur op de vorig jaar aangeschafte Grimme GL420 van proef
boerderij PPO in Vredepeel is Joost Cornelissen (foto). Bedrijfsleider Marc
Kroonen vertelt dat de machine wordt gebruikt voor het poten van de proef
velden en 40 hectare aardappelen. “Wij maken geen gebruik van een aan
aardkap in verband met onze proefveldtechniek”, licht Kroonen toe. Een
Steyr 9105 van 105 pk kan de machine goed aan. “De afstand tussen poot
buis en het kouter is hoger en ruimer dan bij zijn voorganger. Dat is ook
nodig om voldoende ruimte te hebben voor de rijenspuitdoppen en granu
laatverdeler. De relatie met onze dealer en bekendheid van het merk waren
voor ons doorslaggevend. De GL 420 is hydraulisch aangedreven. We kunnen
elk element vanuit de cabine uitschakelen en dat is zeker bij het poten van de
proefvelden een groot voordeel. De machine is snel vol te draaien en leeg te
maken. Met de VC 50-terminal is het mogelijk de pootafstand per element te
variëren. Wel hebben we de dieptewielen van de geulentrekkers aangepast
zodat ze niet meer tegen de trekkerwielen aanliepen.”

Jan Reinier de Jong: ‘Goede ervaringen met kooirol.’
Akkerbouwbedrijf De Jong uit Odoorn, Drenthe, verzorgt de teelt van 60
hectare poot- en zetmeelaardappelen. Sinds vorig jaar is een GL 420 poot
machine op het bedrijf. Er wordt tegelijk mee gepoot en aangeaard. Dit
scheelt een extra werkgang met de rugvormer en bespaart veel kosten. De
filosofie is om tussen het poten en rooien niet tussen de ruggen te rijden.
Zowel een aanaardkap als kooirol werd beproefd. “De kooirol trekt veel lich
ter”, zegt Gooitsen de Jong (r). “Bij aanaardkappen sleep je al snel een derde
kuub grond mee over het perceel. Met gps hebben we afgelopen jaar op
hetzelfde perceel om en om gangen met de aanaardkap en kooirollen
gepoot. Bij dezelfde rijsnelheid had de trekker 1.700 toeren nodig bij het
poten met kappen en met de rollen maar 1.400 toeren. Een verschil in het
groeiverloop hebben we niet gemerkt. ” Gooitsens zoon Jan (l) vertelt dat dit
voorjaar de vastetanden zijn vervangen voor triltanden. “De rechte tanden
werken als een schoffel en gaan snel krom als je een steen raakt. Behalve wat
aanloopproblemen heeft de machine het goed gedaan.”

Henk Sevenster: ‘Direct aanaarden om uitdrogen te voorkomen.’
In 2011 schafte loonbedrijf Sevenster uit Elsendorp, Noord-Brabant, een GL
420 pootmachine aan. Henk Sevenster: “De machine is centraal hydraulisch
aangedreven en heeft een aanaardkap. Onze afnemer, Peka Kroef, geeft de
voorkeur aan direct poten en aanaarden. De ruggen drogen op onze zand
grond snel uit en houden door de gecombineerde bewerking het vocht
beter vast. Voor de machine staat een New Holland van 150 pk. In de front
hef hangt een Grimme-hakenfrees, met daarop twee tanks. De dealer mon
teerde spuitdoppen voor Subliem en een granulaatstrooier voor Vydate op
de machine. Problemen hebben we niet gehad. Wel is de machine terug
geweest om preventief het frame van de aanaardkap te verstevigen en het
ventielenblok aan te passen. De aftersalesservice van Grimme bevalt ons
zeer goed. De machine werkt met een loadsensing-hydraulieksysteem. De
aanaardkap en de diepteregeling van de pootkanalen zijn via een staalkabel
met elkaar verbonden. Wanneer de kap beweegt, merk je wel dat de poot
banden iets schokkerig bewegen. Toch blijft de afstand in de rij hetzelfde.”
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