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Underhaug UP 3740 poot
accuraat
In 2007 introduceerde Underhaug een nieuwe pootmachine: de UP 3740. Deze werd de opvolger van de populaire
UN-serie. Belangrijkste verschil tussen de UN en de UP is dat je de UP optioneel uit kunt rusten met hydraulisch
aangedreven pootbanden. Gebruikers waarderen de stabiele pootdiepte en accurate pootafstand.

I

n het voorjaar van 2007 kreeg de Underhaug pootmachine in Nederland meteen haar vuurdoop. Het was toen kurkdroog en de aardappelen werden gedurende
het poten als het ware tussen de kluiten
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gelegd. Het vele geweld dat nodig was om
een fatsoenlijk pootbed te creëren haalde
weinig of niets uit op sommige gronden.
Ook het frezen van de ruggen was gewoon
kluiten stapelen. De UP-plantmachine kun

Bij de foto’s 1 – 4
[1] Het hart van de hydraulische aandrijving: een
hydromotor die de pootbanden rechtstreeks
aandrijft.

je uitrusten met vaste vorentrekkers.
Hiermee kun je ook op een harde en vaste
ondergrond de aardappelen op de gewenste
diepte poten zonder dat het element
omhoogkomt. Dit was in bovengenoemd
jaar een pluspunt.

Hydraulische aandrijving
Een vernieuwing is de hydraulische aandrijving. Geen gedoe meer met kettingen
verleggen en de banden op de juiste spanning zetten, maar gewoon de gewenste

[2] Om de pootafstand onafhankelijk van de rijsnelheid te laten verlopen, is de UP 3741 uitgerust met een nokkenwiel met een sensor
die de pulsen doorgeeft aan de computer.

Underhaug UP

[3] De UP 3741 stuur je elektrisch-hydraulisch
aan met een bedieningspaneel in de trekker.

UP 3741
75-90 cm

Rijafstand
[4] De beweegbare bodem zorgt voor een goede
toevoer van aardappelen naar de pootbuizen.
Zo wordt brugvorming voorkomen.

UP 3742
75-90 cm

Bunkercapaciteit

2.000 kg

2.000 kg

Pootafstand
Stapgrootte
Aandrijving
Gewicht
Prijs excl. btw

10-60 cm
per 0,5 cm
elektr.-hydr.
1.500 kg
18.000 euro

14-69 cm
30 stappen
mechanisch
1.500 kg
24.500 euro
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rapport
De ervaringen van gebruikers

Levinus Matthijsse
Bant

Wim van Nieuwenhuizen
Sint-Philipsland

Cors Hage
Kruisland

pootafstand instellen in het bedieningspaneel en rijden. Ook bij de hydraulische
aandrijving is de pootafstand onafhankelijk
van de rijsnelheid. Hierbij is het mechanische gedeelte vervangen door hydrauliek
aangestuurd door elektronica. In het rechterachterwiel zit een nokkenrad waar een sensor op gericht is. Deze geeft de pulsen door
aan de computer die vervolgens de snelheid
van de pootband regelt. De hydromotor is
rechtstreeks op de bandaandrijving gemonteerd. De pootafstand voer je in de computer

Levinus Matthijsse heeft een akkerbouwbedrijf in Bant. De grondsoort
is zavel/lichte zeeklei en varieert in slib tussen de 15 en 18 procent.
Hierop verbouwt hij pootaardappelen, zaaiuien, suikerbieten en
granen. Matthijsse schafte in het voorjaar van 2008 een UP 3741 aan.

Cors Hage heeft in Kruisland een akkerbouwbedrijf met een fruitteelttak die uit peren bestaat. Hij verbouwt consumptieaardappelen, zaaiuien, witlofwortelen, wintertarwe, suikerbieten en cichorei op de
Brabantse kleigrond. Deze varieert in slib tussen de 15 en 60 procent.

Wim van Nieuwenhuizen heeft in Sint-Philipsland een akkerbouwbedrijf waarop hij onder meer granen, graszaad, consumptie- en pootaardappelen en plant- en zaaiuien verbouwt. Samen met zijn broer,
die ook een akkerbouwbedrijf heeft, kocht hij in 2008 een UP 3742.

Levinus Matthijsse: “Eenvoudig pootafstanden wisselen.”
“De keuze voor een hydraulisch aangedreven pootmachine is bewust gemaakt. Met een druk op de knop
kun je op een eenvoudige manier de pootafstand
veranderen. Ook is de hydraulische aandrijving een
voorbereiding om met behulp van rtk-gps te kunnen
planten met de mogelijkheid om de pootafstand te
variëren. Onze machine is een gedragen uitvoering.
Je bent zo erg wendbaar op de kopakker. Omdat ik er ook stammen (pootaardappelen) mee poot waarbij de rijen soms maar 50 meter lang zijn, kan
ik nu makkelijk draaien. Voor de rest werkt de machine eenvoudig. Je kunt
zonder al te veel instructies beginnen met poten. De computer is duidelijk.
Mijn vorige planter was twintig jaar oud en had slechts twee wielen.
De Underhaug heeft vier wielen en loopt daarom een stuk stabieler.
Minpunten kan ik eigenlijk niet noemen en problemen hebben we er
nog niet mee gehad. We zijn er zeer tevreden over.”

Cors Hage: “Dubbelaars bij lage rijsnelheid.”
“Het eerste seizoen heb ik een demomachine gebruikt.
Dit beviel goed. Mijn vorige planter was ook een
Underhaug en hier had ik goede ervaringen mee.
Ik was zeer te spreken over de vaste pootscharen.
Sommige rassen moet je zo’n 4 cm diep planten en dat
deed de planter probleemloos. De UP 3741 die ik vorig
jaar heb aangeschaft, is voorzien van een hydraulische
aandrijving. De machine legt het pootgoed netjes weg op de ingestelde
afstand. De machine is uitgevoerd met mechanische trillers. Dit geeft weleens problemen met fijne maten pootgoed. De trillers werken dan niet
intensief genoeg, wat dubbelaars geeft als resultaat ondanks dat ik de kleine
inzetbekers gebruik. Over de computer ben ik ook tevreden, deze werkt
naar behoren en is eenvoudig. Alles staat duidelijk op het scherm. Voor de
rest ben ik zeer tevreden over de planter. Ik overweeg om ook een set aanaardkappen aan te schaffen zodat ik de aardappelen op de lichte grond
direct kan aanaarden.”

Wim van Nieuwenhuizen: “Stabiele pootdiepte.”
“De twee seizoenen die we nu met de mechanische
pootmachine hebben geplant verliepen beide
probleemloos. De machine is degelijk gemaakt en ook
de prijs-kwaliteitsverhouding vonden we heel goed.
Bovendien hebben we een goede relatie met de dealer
en dit gaf mede de doorslag tot de aanschaf van deze
machine. De machine heeft een heel stabiele pootdiepte. De scharen hangen weliswaar in een parallellogram, maar je ziet ze
niet naar boven komen. Ook vind ik de pootcontrole goed. De pootafstand
stellen we in door een ketting te verleggen. Dit gaat makkelijk en de ingestelde pootafstand wordt ook werkelijk behaald. Een minpuntje vind ik de
constructie van de dieptewielen. Deze is wat zwak en een aantal beugels
zijn al krom. Grote problemen hebben we tot nu toe niet met de machine
gehad, we zijn er heel tevreden over.”
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in en gaat in stappen van 0,5 cm. Je moet er
wel rekening mee houden dat je bij een kleinere pootafstand meer olie nodig hebt doordat de pootbanden sneller draaien.

Mechanische aandrijving
Het mechanische broertje van de UP 3741
heet UP 3742. Op de aandrijving na zijn ze
nagenoeg hetzelfde. De aandrijving is aan
het linkerachterwiel gekoppeld. Een ketting
drijft via een versnellingsbak de pootbanden
aan. Hiermee kun je dertig tandwielcombi-

naties vormen, dus dertig pootafstanden.
In het bereik waarin de meeste consumptieaardappelen worden geplant (grofweg tussen
29 en 40 cm) is er volgens de tabel géén combinatie mogelijk om de aardappelen op 30,
36 of 39 cm weg te leggen. Om kleinere
afstanden te poten, kun je de UP 3742 uitrusten met een andere schakelkast zodat je dertig combinaties krijgt tussen de 10 en 49 cm.

Trillers
Zowel de 3741 als de 3742 zijn standaard uit-
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gerust met mechanische trillers. Hierbij
draai je met de hand een nok tegen de pootband zodat deze begint te trillen. De intensiteit hangt af van de pootmaat. Je laat ze
minimaal trillen bij grote pootaardappelen
en/of een hoge bandsnelheid. Bij kleine aardappelen en/of een lage bandsnelheid laat je
ze maximaal trillen. Uit de praktijk blijkt dat
je bij een lage bandsnelheid, wanneer je met
een snelheid van ten hoogste 3 km/h aan het
poten bent, je veel dubbele hebt bij een kleine potermaat. Daarom is de pootmachine
uit te rusten met elektrische trillers. Deze
werken onafhankelijk van de rijsnelheid. De
intensiteit stel je in op het bedieningspaneel.

Bedieningspaneel

De machine van Cors Hage heeft vaste scharen.
Hiermee kun je probleemloos diep poten.
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Heffen en dalen van de bunker gebeurt handmatig,
optioneel is een automatische bunkerheffing.

De pootcontrole is elektrisch.

Alle instellingen van de UP 3741 stel je in
op het bedieningspaneel in de trekker. De
belangrijkste parameters zijn pootafstand,
(automatische) bunkerheffing, elektrische
trillers (optie), (automatische) plantdiepteregeling en de pootcontrole. De kleinste
afstand die je kunt poten is 10 cm, de grootste 60 cm. De stapgrootte is 0,5 cm. De pootcontrole staat ook op het scherm. Bij de
UP 3742 komt hiervoor een losse kast in
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de trekker. Hierop kun je de missers zien en
horen en de tolerantie instellen.

Bunker
De bunker kun je beladen tot 2.000 kg. Om
te voorkomen dat de aardappelen bij een
volle bunker de lepels vullen, heeft iedere
pootbuis een regelplaat. Het niveau van de
aardappelen bij de lepels moet namelijk
lager zijn om eventuele dubbele de kans
te geven om van de lepel te vallen. Aan de
onderkant van de pootbuizen is de beweegbare bodem zichtbaar. Deze wordt mechanisch aangedreven door een excentriek
zodat de bodem beurtelings links- en rechtsom draait. Dit voorkomt brugvorming.

Hydraulisch poten
Met de hydraulisch aangedreven machine
kun je op het gepaste moment de pootbanden in- en uitschakelen. Nadat je alle instellingen hebt ingesteld, kun je beginnen met
poten. Hiervoor druk je op ‘start’. Vervolgens
laat je de machine zakken en zodra je begint
te rijden, beginnen de pootbanden te draaien.
Aan het eind van een werkgang druk je op
‘stop’ en rij je nog een paar meter door.

De laatste aardappelen komen zo ook onder
de grond. Er is ook een rijpadschakeling. Met
een druk op de knop worden de buitenste
elementen uitgeschakeld.

Underhaug UP 3740
De UP 3740-serie heeft laten zien dat ze een waardige opvolger is van de UN-serie. De machine is
degelijk en eenvoudig gebouwd, en zowel de
mechanische als de hydraulische versie poot
accuraat. Een minpuntje is onder andere de lage
trilintensiteit bij de mechanische trillers.

Voor en tegen
+ Degelijke bouw
+ Accurate pootafstand
+ Stabiele pootdiepte
– Zwakke constructie dieptewielen
– Dubbelaars bij lage rijsnelheid en mechanische
trillers
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