Potatissättare i
GL 32 B-serien
Sättning och formning av kupor med
stor volym i ett moment

Utformad för växande
framgång: GL 32 B-serien
Perfekt för potatisodling med kvalitet: när den 2-radiga potatissättaren GL 32 B

Skaffa dig fördelarna
med en effektiv
separering av
jordkokor och stenar
i tre faser. Beställ
prospekt nu:
www.grimme.de

utformades uppfylldes önskemålet om en bärkraftig lösning. En mängd tillval att
välja mellan erbjuder enorm flexibilitet. Olika kamformningssystem gör det möjligt
att lägga upp kupor som har stor volym och som klarar regn. Frontgödselspridarens
optimerade gödselenhet stöder perfekta tillväxtförhållanden. Ännu en stor fördel:
urvalet av olika tankstorlekar.

GL 32 B

Förberedd på bästa sätt med
förstklassig teknik!
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Det speciella med 2-radiga
GL 32 B är den stora volymen
på kuporna. Det ger
utmärkta förutsättningar för
potatisodling med kvalitet.
Du kan välja radavstånd
och bredd på bädden så
som du vill ha dem. Så att
allt passar perfekt.

GL 32 B i bäddar
separata
Perfekt till olika markförhållanden:
tillvalet kamformare med hydraulisk
tryckinställning (1) kan enkelt justeras
bekvämt från traktorn.
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Sörjer för tillräckligt med jord för
kamformningen: Det standard
monterade sättskäret med styrplåt (2)
förhindrar jordförlust och kan
levereras så att den passar för
varje användningsinriktning.
För en förbättrad vattenabsorption:
Gitterrullen (3) används på lätta
jordar, i separata bäddar.
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Sättning på konstant djup:
djupautomatiken jämnar ut
ojämnheter i markkonturen (tillval).

5

3

1

Konstant
sättdjup tack
vare djupautomatik
(tillval).
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Fast sättskär (som tillval
även i parallellogram)
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Styrplåt
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Kuptallrikar

1

Kamformningsplåtens
hydrauliska tryckinställning
Kamformare
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Stortank för 2,2 ton
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Högpresterande sättenhet
i GL 30 serien

Gl 32 B

Tre gånger så bra i ett arbetssteg:
gödsling, sättning, kamformning
ark
å p la n m
GL 32 B p

Gödsling, sättning,
kamformning: Med GL 32 B är
allt avklarat i ett moment –
även på fält som inte är
stenstränglagda. Med den
kompakta GL 32 B och den
frontmonterade
gödningsutrustningen blir
det möjligt att vända mycket
snabbt. Du förlorar då
ingen tid och drar nytta
av snabba resultat.
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Gödsla framgångsrikt: med
gödningsutrustningen och
behållarna för flytande
betningsmedel i fronten på
traktorn (1). Den exakta
placeringen görs med rullskär
med en diameter på 500 mm.
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Förbli flexibel: tack vare den
justerbara placeringen av
gödningen kan avståndet
mellan potatis och gödning (2)
ställas in som man vill.
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Så behåller man formen
längre även på lättare jordar:
kamformningen görs med
kupplogarnas (3) väl tilltagna
pinnar. Rundningen skapas när
gitterrullen gör jorden lite fastare,
medan den råa ytan behålls.
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Exakt placerad: det förstärkta
sättskäret (4) med dämpning
placerar utsädet exakt i en
djup och välformad fåra.
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Förstärkt sättskär

3

Stora kupplogar
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Stortank för 2,2 ton

2

Kuptallrikar

4

Gitterrulle
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Högpresterande sättenhet
i GL 30 serien
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Jordbearbetning

Radvis med smarta idéer för
en optimal jordbearbetning
Jämn separering förbereder
jorden för perfekta kammar.
Resultatet tål att visas upp:
utmärkt kvalitetspotatis!
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Ordentligt förarbete:
frontbearbetningens uppgift är
att forma kammarna framför
traktorn så att så lite jord som
möjligt packas ihop.

En utmärkt kombination:
frontgödslingsutrustningen (1)
kan utrustas med pinnar eller
tallrikar för myllning och
behållaren kan utrustas
med förhöjning (tillval).
Professionell utrustning för
produktivt arbete:
utmatningsenheterna, som är
tillverkade i rostfritt (2), ser till att
gödningen matas in i de stora
trattarna med minimal risk för stopp.
En lönsam investering:
frontbearbetningsaggregat i
kombination med en tank
för bekämpningsmedel (3).
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Ta n k m o d e ll e r

Skaffa dig fördelar från Grimme
som gör dig ännu bättre!
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Hos Grimme är lönsamhet viktig
sedan lång tid tillbaka och därför
erbjuder vi tankmodeller som kan
väljas efter de individuella
behoven. Standardtanken har
plats för 1000 kg och tack vare
en gummikant kan den utökas
till 1200 kg (1). Alla som vill
öka effektiviteten med en större
tankkapacitet och spara tid genom
färre lastningar väljer den 2,45 m
breda och stora tanken med en
kapacitet på 2200 kg (2).

GL 32 T

Reducera arbete – öka effektiviteten
Robust förebild: den 2-radiga
GL 32 T har konstruerats med
den framgångsrika modellen
GL 34 T som bas. Tack vare
den mycket stabila och
kompakta ramen klarar
tanken 2500 kg utsäde.
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Säkrar stabiliteten: tillvalet styrbart
drag (1) som dessutom möjliggör
snabbare vändningar.
Underlättar arbetet: Styrplåtarna
(2) (tillval) av rostfri plåt sörjer
för ett optimalt jordflöde så
att det finns tillräckligt med
jord för kamformningen.
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S ä t ta gg r e g a t m e d h ö g k a pa c i t e t

Med det mycket effektiva sättaggregatet
i GL 30-serien har du valt alldeles rätt!
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Sätt igång: med det innovativa, mycket

sättavståndsjustering. Dessutom har man

effektiva sättaggregatet från Grimme som

även stor flexibilitet: För med Grimme

sitter monterat i alla maskiner i GL 30-serien.

original tillbehör går det att sätta samman

Med Grimme har du alltid fördelen av en bra

aggregatet respektive potatissättaren helt

kapacitet och pålitlighet med en omfattande

enligt dina krav. Med GL 30-serien blir

standardutrustning! Till sättaggregatets

sättningen alltså garanterat snabb, bekväm

enastående detaljlösningar hör att man

och säker: vid alla användningsförhållande –

har fri sikt över sättkopparna, säker

och på alla jordar.

sättning även när potatisarna är stora,
exakt sättavstånd samt en enkel
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Små detaljer som gör stor skillnad: Det stora, övre vändhjulet
(1) garanterar en säker matning och en säker övergång ner
i sättschaktet, även när potatisarna är långa. Dessutom ger
den en säker drivning och en exakt styrning av remmarna.
Två förstärkta styrflänsar (2) bakom remmen gör att man
får en pålitlig styrning (även när potatisarna är stora) hos den
övre remskivan. Det mindre, nedre vändhjulet (4) garanterar
snabb öppning och därmed en exakt placering i sättfåran (3).
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Sörjer för överblick: det stora fönstret
på maskinens skopenhet
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Exakt matning: elevatormattan hämtar utsädet
från behållaren på ett säkert sätt och lägger
det i jorden försiktigt.
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Rent: monterade galler (tillval) – i stället för ett
lock i rostfri plåt – förhindrar att det samlas
smuts framför eller i skopan.
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Bekvämt och enkelt: elevatormattan med
snabbsträckningsanordning kan sträckas eller
släppas snabbt och utan verktyg.
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Bra vibrerat är halva sättningen: det mekaniska
skakaggregatet bakom elevatormattan minskar
risken för dubbelsättning.

10 Smått, stort, tjockt, extrastort, skuret eller förgrott
utsäde: med de utbytbara insats- och sättkopparna
går det bra att sätta alla potatissorter.

Grundutrustning

Ännu en bra anledning för GL 30-serien:
den omfattande 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.
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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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Glänsande utrustning: tankbotten
kan öppnas rejält för tömning med
ett handgrepp (6).
Effektiv lösning: galler, (7) i
stället för det rostfria plåtlocket
(tillval) kan användas för att minska
mängden jord och smuts som
lägger sig i botten.
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Praktiskt helt enkelt: den
lättåtkomliga kedjedrivningen
(8) och den bekväma justeringen av
sättavståndet i 27 steg.
Håller garanterat tätt: de stora
kuptallrikarna (ø 460 mm) (9) med
lager i dammtäta hus. Ytterligare en
fördel: enkla inställningsmöjligheter
för optimalt resultat.

Tekniska data
GL 32 T

GL 32 B
Grundutrustning

Tillbehörsprogram

Grundutrustning

Tillbehörsprogram

Längd
Bredd vid 75 cm Radavstånd
Höjd

2450 mm
2300 mm
1900 mm

–
–
–

4800 mm
2700 mm
1650 mm

–
–
–

Vikt

1100 kg

Beroende på tillval
upp till 1250 kg

1930 kg

–

Däck

7,50-16 AS

7,50-20 AS

12,5/80-18 AS

–

Radavstånd

75 – 90 cm

–

75 – 96,4 cm

–

Spårbredd

1650 – 2000 mm

–

1650 – 2000 mm

–

Sättavstånd i 27 steg

14–50 cm

–

12,5 – 45 cm

–

Tankkapacitet

1000 kg
Kan fällas hydrauliskt

Med gummikant
1200 kg eller
stortank 2200 kg

2500 kg

–

Sättbill

Fast

I parallellogram, fast
stensäkringsbill eller
dubbel sättbill

I parallellogram med
avkänningshjul

Stensäkringsbill fast, med
dämpare eller stensäkringsbill
i parallellogram

Kamformning

Kamformningsplåt
med lång eller kort
mittformare

Kuptallrikar och luckringspinnar
med gitterrulle för fält som
inte är stenstränglagda

Kuptallrikar och
kamformningsplåtar med
långa eller korta mittformare

–

Sido-jordstyrplåtar

Standard

Av rostfritt

Standard

Av rostfritt

Tank gödningsbehållare

–

–

–

700 kg

Påbyggnadsmodul för
gödningsbehållare

–

–

–

200 kg

Totalmått

–

Drivning

1 hjul AS profil

Rörpackarvals

Rostfri tank

450 kg

200 kg trattmodul

Gödningsplacering

Pinnar

Tallrikar

Anordning för
bekämpningsmedel

–

2 x 200 l behållare inkl. pump,
armatur och slangpaket

Luckringspinnar med
kupplogar

–

Ram med 3 fjädrade kupplogar
(för användning på fält som
inte är stenstränglagda)

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

L03.1103.SV

Tillbehörsprogram

Fronthydraulik

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

Grundutrustning
Montering

05/11/1000

Frontgödslingsutrustning

