Potatissättare
GL 32 F
Buren potatissättare – 2-radig

Framgången följer med
Den kompakta 2-radiga potatissättaren

lönsam i det dagliga användandet.

sättavståndet. Med det praktiska

GL 32 F med fast tank är som standard

Dra nytta av de praktiska

och stora tillbehörsprogrammet från

utrustad med samma sättaggregat

detaljlösningarna hos det innovativa

Grimme kan du utrusta din GL 32 F

som de stora maskinerna. Den robusta

sättaggregatet i GL 30-serien:

individuellt så att den passar dina

konstruktionen är perfekt för alla som

fri sikt över sättenheten, säker sättning

användnings- och markförhållanden –

behöver en mångsidig maskin –

även när potatisarna är stora, exakta

så att sättningen alltid går snabbt

okomplicerad i manövreringen och

sättavstånd samt en enkel justering av

samt är exakt och bekväm.

GL 32 F

Praktiska detaljer för den
dagliga användningen
Arbetskraft som kan byggas ut:
den robusta ramen till GL 32 F
gör det enkelt att montera en
gödningsutrustning (tillval)
och/eller luckringspinnar med
kamformare (tillval). Om så
önskas kan GL 32 F utrustas med
hydraulisk tipptank (tillval) eller
med extramodulen rullband
(tillval) för förgrodda potatisar.

Pålitlig förberedelse: stora,
dragna, fjädrade sättbillar (tillval)
utför ett förstklassigt arbete även
när jorden är stenig. De fjädrande
pinnarna som sitter framför
myllar ner gödseln i jorden (1).
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Effektiva idéer: blandaraxeln
sörjer för jämn gödselutmatning och
tanktömning (2). Gödseldoseringen
sker med en rostfri-skruv (3).

Två arbetssteg i ett:
GL 32 F kan även utrustas med
kupplogar bakom kuptallrikarna
som har lågt slitage (4 /5).
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Grundutrustning

Radvis med bra argument
för GL 32 F: den väl tilltagna
grundutrustningen

Smått? Stort? Överstort? Skuret? Förgrott? Vilket
utsäde du än använder – med de olika stora, utbytbara
insats- och sättkopparna från Grimme är sättningen
av de mest varierande potatisar inget problem.
Om det inte passar så ser man till att det passar:
med de justerbara sättschaktinsatserna. Snävt ställt
för små potatisar, eller öppet ställt för stora potatisar.
1

Allt under kontroll: du har alltid
bra kontroll över sättenheten (1).
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I bästa form: det trattformade
inloppet (2) gör sättningen av
långa, stora potatisar ännu säkrare.
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Idealisk anordning:
snabbspännaranordningen (3)
för bekväm avlastning, byte och
rengöring av koppbanden.
Intensiv och säker: den
mekaniska skaken för bättre
fyllning av kopparna: i bild (4)…
…och som illustration (5).
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Håller garanterat tätt: de stora
kuptallrikarna (ø 460 mm) (6) med
lager i dammtäta hus. Ytterligare en
fördel: enkla inställningsmöjligheter
för optimalt resultat.
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Botten i behållaren eller
gallret (tillval) kan enkelt öppnas
för tömning (7). Botten eller
gallret kan även utrustas med
mekanisk skak (vit-markerat).
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Praktiskt helt enkelt: den lättåtkomliga
kedjedrivningen (8) och den bekväma
justeringen av sättavståndet i 27 steg –
även specialavstånd är enkla att ställa in.
Här kan du välja: till vänster den
massiva, fasta sättbillen (9) med
förskär, och till höger sättbillen
monterad i parallellogram (10)
med avkänningshjul (ø 400 mm)
och inställning med vantskruv.

Kompakt och kraftfull: den 2-radiga potatissättaren GL 32 F med
fast tank är som standard utrustad med likadana sättaggregat
som de slagkraftiga, stora maskinerna.

Lastning som är något extra: tipptanken, som erbjuds som tillval, kan
sänkas ner ända till marken – perfekt för en skonsam och enkel lastning.

Tekniska data
GL 32 F
Totalmått
Längd

1900 mm

Bredd vid 75 cm RA

1840 mm

Höjd

1750 mm

Vikt

650 kg

Radantal

2

Radavstånd

75 cm fast
Tillval: 65 – 90 cm

Effektbehov

50 kW/68 PS

Bärhjul

Fram 11.00/65-12 AS

Sättavstånd

Kan ställas in i 27 steg
För röda koppar: 14,5–47 cm
För gröna koppar: 16–52 cm

Sättbill

Sättbill fast, inställbar i höjd
Tillval: sättbill i parallellogram
Tillval: sättbill fast fjädrande för steniga jordar

Kuptallrikar med
kullager

Standard

Gödningsutrustning

Tillval: utmatningsmängd 200 –1500 kg/ha

För färdiga kammar

Tillval: kupplogar eller kamformare

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland · Telefon +49 5491 666-0
Telefax +49 5491 666-2298 · grimme@grimme.de · www.grimme.de

L03.1104.SV

Fast tank: 600 kg
Tillval tipptank: 600 kg
Tillval fast tank special: 1000 kg

Vi bedriver kontinuerlig utveckling och förbehåller oss rätten till ändringar utan vidare notis.

Tankkapacitet

03/11/1000

Tillval: bärhjul bak 7.50-20 AS (inte möjligt med kamformare eller
kupplogar, krävs med 1000 kg tank)

