
GL 420
4-rijig, tot 2 t bunker, gedragen, met 

meerdere inzetmogelijkheden

GB 430
4 -rijig, 3 tons bunker, voor enorme  

capaciteit

actiekorting
poottechniek

Van 15-08 – 15-01-2019

Geldig bij bestelling van een  

nieuwe machine tot 15-1-2019  

niet in combinatie met andere acties.

Jubileumactie
GRIMME NL B.V bestaat 10 jaar, u profiteert!!



Voor alle wensen de juiste machine:   
Vraag uw GRIMME dealer
De GL 420 is een gedragen machine, de GL 430 is de getrokken 
variant van de 4 rijige bekerpootmachine die een zeer uitgebreid  
optieprogramma kent zodat op iedere wens van de moderne  
akkerbouwer een positief antwoord kan worden gegeven.

Het GRIMME Profi pootelement is de enige juiste keuze voor een 
exacte en gelijkmatige pootafstand. Uitgebreide instellingsmogelijk-
heden maken een hoge pootsnelheid eenvoudig haalbaar. 

Jubileumpakket GL 420 resp. GL 430

Bestel nr. Omschrijving Prijs

F.30.240 Rooster mechanisch beweegbaar 1.045,00 €

F.40.280 Extra delen in vorentrekker t.b.v granulaat 435,00 €

F.90.020 Verlichting + markeringsborden     515,00 €

Uw voordeel 1.995,00 €

Jubileumpakket GB 430

Bestel nr. Omschrijving Prijs

F.70.135 Portaalassen met 4 wielen 2.905,00 €

F.70.350 Luchtremmen 2.670,00 €

F.90.020 Verlichting + markeringsborden   705,00  €

Uw voordeel 6.280,00 €

Een bandpootmachine is de juiste keuze voor die akkerbouwers 
en loonwerkers die het liefst met ongesorteerd pootgoed of lange 
aardappelen moeten poten. In de meeste gevallen kunt u met een 
bandpootmachine nog sneller poten als met een bekerpootmachine. 

De GB 430 bandpootmachine is geschikt voor het poten in ruggen, 
alsook in bedden. Met de twee verschillende rijstellen, is het  
combineren van de rugopbouw eenvoudig.

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. 
Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde mogelijk.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland  
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.nl

Laad met behulp van de QR-code snel en  
eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!
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Ook voor de GR en GF frezen ontvangt u stevige kortingen, vraag uw GRIMME dealer hiernaar!

GR 300 frontfrees

De GR is voor omstandigheden ontwikkeld, waar zeer intensieve 
bewerking nodig is. Dit wordt mogelijk gemaakt door het grote aantal 
haken en het hoge toerental, waarbij op de aanwezigheid van stenen 
in de grond gelet moet worden. Op basis van een kleinere rotordia-
meter dan bij de ruggenfrees vraagt de GR minder vermogen. De GR 
kan zowel in front- als in de achteraanbouw toegepast worden. De 
combinatie met een pootmachine van de serie GL 420, GL 430 of  
GL 420 Exacta is bovendien mogelijk.

GF 400 rijenfrees

De ruggenfrees GF bewerkt de bodem intensief en verkruimelt 
lastige kluiten. Met de daardoor ontstane losse grond wordt de rug 
opgebouwd en is zo de basis voor een ongestoorde knolgroei. Daar-
naast zijn de machines met weinig handgrepen als volleveldsfrees in 
te zetten voor een klassieke bodembewerking voor het poten. Ook 
kunnen de ruggenfrezen in combinatie met een pootmachine ingezet 
worden en maken daarmee bodembewerking en poten in één  
werkgang mogelijk.


