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Bugserede kop- 
læggere i GL-serien
GL 430, GL 660, GL 860 og GL 860 Compacta
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Et succesfuldt høsteresultat 
begynder allerede i foråret
De nye bugserede modeller i GL-serien 

er en perfekt kombination af afprøvet 

pålidelighed, effektivitet og fleksibilitet. 

Herunder hører især læggerens  

tilpasning til dine behov, fremragende 

præcision med ekstraudstyr som 

GPS-styring og Grimmes velkendte  

læggeelement med optimal placering  

af læggekartoflerne. Desuden findes der 

endnu mere som letter lægningen med 

GL-serien: det innovative Grimme eks-

traudstyr. For eksempel gødningsudstyr, 

udstyret til lægning i strenglagte bede 

eller 5- i-1-fræse-lægge-kombinationen, 

som udfører fem arbejdsgange i en.  

Efter ønske kan læggere leveres uden 

kamformer og med dybtliggende tank, 

hvilket gør det muligt med påfyldning fra 

lastvogn med trevejs tippelad. Læggere 

fra GL-serien fås med ISOBUS-kompati-

ble CCI 200 betjeningsterminal, der kan 

tilkobles flere maskintyper og fabrikater 

(ekstraudstyr).

Allround-
maskinen

GL 430
Takket være det modulopbyggede 

design kan den 4-rækkede,  

bugserede lægger med 3 tons  

tank tilpasses alle krav, såsom  

bejdseudstyr, flydende gødning  

og i kombination med et aktiv  

jordbearbejdningsaggregat.

Læggerne kan udstyres med  

gitterrulle eller kamformer.  

Derved opnås optimal tilpasning  

til de aktuelle jordbetingelser  

(ekstraudstyr). 

GL-serien fås med flere  

tankvarianter som option, bl.a.  

rullebundstank som kan anvendes  

til lægning af tidlige forspirede  

kartofler på det optimale tidspunkt. 

Mangfoldighed 
og slagkraftig
GL 660
Den 6-rækkede lægger med  

6 tons tank er udstyret med  

gødningsudstyr (ekstraudstyr)  

og/eller bejdseudstyr beregnet  

til store arealer.

Til store  
arealer
GL 860
Denne 8-rækkede lægger med  

6 tons tank er beregnet til avlere  

med store arealer. Til transport  

på offentlige veje kan læggeren  

leveres med kørevogn. 

Fleksibilitet på 
strukturerede 
og krævende 
arealer
GL 860 Compacta
Med en transportbredde på kun 3,30 m 

er den 8-rækkede, hydraulisk sammen-

klappelige lægger med 6 tons tank  

ideel for avlere med små arealstrukturer, 

fleksibel og enkel flytning for landbrugs- 

entreprenører og maskinstationer.
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Præstation  
og præcision

Vores læggeelement
(1) Den øverste store remskive  

af blød gummi garanterer sikker  

tilførsel og lægning, også ved  

store kartofler.

(2) Via to forstærkede  

føringslameller på bagsiden  

af læggebåndet, transporteres  

kartoflerne sikkert omkring  

den øverste remskive. 

(3) Den mindre remskive  

forneden sørger for hurtig  

åbning og nøjagtig placering  

af kartoflerne i jorden. 

(4) Læggebåndets  

strammeanordning kan  

spændes eller løsnes hurtigt  

og uden brug af værktøj.

(5) Den mekaniske ryster kan  

indstilles efter kartoflernes  

størrelse og facon, så  

lægge-bægerne fyldes optimalt.  

Rysteren kan erstattes af intensiv 

elektrisk ryster (ekstraudstyr).

(6) VA-dækslet kan erstattes  

af riste. Det forhindrer  

opbygning af snavs foran  

og i lægge-bægerne.

Originalen!
Udstyrsdetaljer
(1) Uanset hvilke læggekartofler  

du anvender – med de forskellige 

størrelser, udskiftelige indsats-  

og lægge-bægre fra Grimme er  

lægningen intet problem. Lægge- 

bægrenes smalle afrundede sider 

garanterer en skånsom transport  

af kartofler fra tanken.

(2) Alt kan ses: Du har altid godt  

udsyn til læggeelementerne.

(3) Den store tragtformede  

indførsel garanterer sikker  

lægning af store kartofler.

(4) Hurtigspændingsanordning til  

hurtig og nem spænding, udskiftning 

og rengøring af læggebåndet.

(5) Den let tilgængelige kædekasse 

og den bekvemmelige læggeaf-

standsjustering i 27 trin.

(6) Tanken tømmes nemt,  

bundplade eller riste (ekstraudstyr) 

kan nemt åbnes op ved hjælp af  

et håndgreb.

(7) / (8) Til oprettelse af sprøjtespor 

eller på kileformede arealer kan  

læggeelementerne kobles fra  

traktoren enkeltvis, enten mekanisk 

eller elektromekanisk.
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Høj lægge- 
 præcision

Fugeskær
(1) Fugeskæret ophængt i  

parallelogram er standardudstyr. 
Skærets dybdeføring sker gennem 

dybdehjul for ensartet læggedybde 

på strenglagte marker.

(2) Fugeskærets smalle  
konstruktion resulterer i en  

smal ensartet fuge, hvor  

læggekartoflerne placeres  

ensartet, selv på stenet jord.

(3) Fugeskærets placering i  
parallelogram betyder præcis  

lægning, selv i stenet og  

kuperet terræn. 

(4) Det trukne fugeskær er forsynet 

med en smal sideflange. Dette  

giver lige, nøjagtige fuger, hvor  

kartoflerne ikke ruller i fugen. Det  

garanterer desuden en ensartet  

tildækning af læggekartoflerne.

Ingen  
sammenklistring

Granulat og  
flydende bejdse

Ekstraudstyr: Fugeskær til  

spredning af granulat og/eller  

flydende bejdse. På den måde  

kan granulat anvendes uden  

at klistre sammen.

Nøjagtig  
dosering
Indstilling af  
gødningsplacering
Gødningens placering i forhold til 

læggekartoflen indstilles nemt.  

Dermed er det muligt at reagere på 

forskellige sorter og gødningsformer, 

så væksten bliver optimal. 

Kombineret 
plante- 
beskyttelse
(1) Med Grimmes godkendte  

granulatspreder er det muligt at  

gøde med f.eks. GoldorBait eller  

andre granulattyper direkte i den  

åbne fuge.

(2) Bejdseaggregat med 90° vinkeldyse 

muliggør sprøjtning med godkendte 

plantebeskyttelsesmidler direkte i fugen 

uden at ramme læggekartoflerne.

Under alle  
betingelser
Gødningsplacering 
med tallerkener
Den nøjagtige placering via  

gødningstallerkner med en diameter 

på 400 mm eller 500 mm, sørger  

for tilstopningsfrit arbejde under alle  

betingelser (ekstraudstyr).

1 2
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Ideel til  
forspirede  

kartofler
Rullebundsmodul
For alle, der ønsker forspringet  

med forspirede kartofler, tilbyder 

Grimme en lang rullebundstank som 

ekstraudstyr. Den lange bund  

betyder, at du har mere tid til at 

placere de efterfølgende kartofler  

forsigtigt på tilførselsbåndene.

Forlængelse  
af plante- 
perioden
Plads til både paller 
og kamformer
Modul-konstruktionen af GL 430 kan 

leveres i en kombination med tank, 

palleplatform og kamformerplade, så 

kartoflerne kan lægges så tidligt som 

muligt såvel som i hovedsæsonen.

Bekvem  
arbejdsplads

Palle platform
Den bekvemme platform bag  

rullebunden tillader ergonomisk rigtig 

påfyldning af rullebunden. Påfyldning 

af paller på læggeren muliggøres  

ved et hurtigt skifte ved enden af 

rækkerne på forageren. 

Øget  
produktivitet 
af arbejdstiden
Påfyldning
For at minimere spildtid, kan  

læggeren fyldes skånsomt med  

frontlæsser eller transportbånd.

LÆGGEELEMENT SPREDNING TANK KAMOPBYGNING GL 860 COMPACTAKOMBINATION BETJENINGGL 660/860
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Afsluttende 
kamopbygning

Kamformerplade
Allerede foran hjulene foretages 

kampopbygningen med de  

store dæktallerkner (510 mm).  

Kamformerpladen gør kammen  

færdigt. Resultatet er en løs,  

men glat kam.

Vækst- 
fremmende

Gitterrulle
Kamformning med gitterruller,  

resulterer især på let jord,  

i bedre vandoptagelse og en  

stabil kam, selv på våde marker.

Større omfang
XL-kamformerplade

For endnu større kamme med  

større omfang tilbyder Grimme XL 

kamformeren. De høje kamme gør, 

at læggekartoflerne holder sig  

længere tørre, især i tung jord.

Øget kapacitet 
på stenstreng-
lagte bede
Off-set
For at øge kapaciteten på separerede 

bede kan GL 430 udstyres med to  

store hjul (12,4-24 AS), trækstang og 

styreaksel, så kan der lægges i to  

bede samtidigt. Ved Off-set kørsel 

øges kapaciteten betydeligt.

Lægning i bed
Kamformning
(1) Kamformerpladerne arbejder  

separat 2 x 2. Derved formes  

kammene individuelt, uafhængigt  

af højdeforskellen.

(2) Styrepladerne er fremstillet af  

slidstærkt V2A-stål sørger for optimal 

jordtilførsel til kamopbygning.

1 2
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Kombinationer 
til færdig  

kamopbygning
Ophængt  

jordbearbejdnings- 
udstyr

Jordbearbejdningsudstyrets  

dybdeføring kan hydraulisk  

indstilles trinløst uden at påvirke  

kartoflernes lægge dybde.

Grimme Rota Tiller GR 300  

bruges typisk til bearbejdning  

af tung og stenet jord. Lemken  

og Amazone fræsere er ideelle  

til grundig jordbearbejdning  

på let og stenet jord.

(1) Ophæng med Grimme  

Rota Tiller GR 300

(2) Ophæng med 

Lemken Zirkon 10

(3) Ophæng med  

Amazone KG 3000 Super

Jord- 
bear bejdning
5-i-1-læggemetode
(1) Grimme fræser GF 4 monteret  

direkte i traktorhydraulikken. Til  

meget intensiv jordbearbejdning  

på tung jord.

(2) Gyro-grubber med dybløsnings-

tænder i traktorhydraulikken. Bruges 

til dybløsning foran den næste  

række og på medium jordoverflader. 

Fleksibel håndtering pga. hurtig  

montering og afmontering af  

jordbearbejdningsaggregatet.

(3) Meget langt jordbearbejdnings-

aggregat, monteret på traktorens  

hydraulik. Svanehalsen tillader  

snævre vendinger, uden at  

jordbearbejdningsaggregatet  

kolliderer med læggeren. 

1 1

2 2

3 3
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Tankpåfyldning
Flad tank

Den 6-rækkede GL 660 kan  

bruges til traditionel lægning  

i bearbejdet jord, men også  

på strenglagte marker. 

Den flade tank kan fyldes  

fra læssere. På grund af  

kamformeren under tanken,  

kan påfyldning ikke  

ske fra anhængere. 

Påfyldning  
direkte fra  
anhænger

Dyb tank
(1) Med den dybe tank er  

det muligt at påfylde  

direkte fra anhænger.

(2) Tankens hvælvede form  

og den jævne ståflade gør det  

muligt at fylde meget i tanken.

1 2

Kamopbygning
Kamformerplade 
med tandbjælke
Kamopbygningen foretages efter 

samme princip som ved GL 430.  

De store dæktallerkner opbygger 

kammen, kamformerpladen udfører 

den afsluttende kamopbygning.

Kamopbygning 
på let jord
Gitterrulle  
med fjedrede  
hyppeelementer
Læggeren med fjedrede  

hyppeelementer til kamopbygning – 

inklusiv enkelt ophængte, justerbare 

gitterruller til let jord og forbedret 

vandoptagelse.

LÆGGEELEMENT SPREDNING TANK KAMOPBYGNING GL 860 COMPACTAKOMBINATION BETJENINGGL 660/860
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Standard- 
kørestel med 
pendulaksel

Option med 
hydraulisk styreaksel

Til brug med GPS-styring.  

Akselstyring, hvor hvert hjulpar  

er forbundet med hinanden over  

sporstangen (ekstraudstyr).

Minimerer 
jordtrykket

Kørestel   
med 8 hjul

For optimal vægtfordeling med  

fuld tank på flest mulige hjul,  

kan Grimme GL 860 leveres med et 

kørestel med 8-hjul (ekstraudstyr).

LÆGGEELEMENT SPREDNING TANK KAMOPBYGNING GL 860 COMPACTAKOMBINATION BETJENINGGL 660/860
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Med 8  
rækker på  
offentlige veje
Fuldautomatisk  
sammenklappelig
For transport på offentlig vej  

klappes de to ydre læggeelementer 

ind. Kamformerpladerne eller  

gitterrullerne (ekstraudstyr)  

klappes ind og tanken sænkes.   

Det unikke er, at teleskoptrækstangen 

kører automatisk ind igen efter  

foldeprocessen er fuldført. 

Påfyldning  
direkte fra  
anhænger 
Dyb tank
Ved traditionel lægning uden  

kamformning kan læggeren udstyres 

med dyb tank, tankens opbygning og 

konstruktion tillader påfyldning direkte 

fra anhænger (ekstraudstyr).

Tankpåfyldning
Flad tank
I forbindelse med kamopbygningen  

eller løsnetænder kan tanken ikke  

fyldes direkte fra anhænger.

Stor ydelseskapacitet 
på mindre arealer

18

Den nyudviklede GL 840  

Compacta er en 8-rækket kartof-

fellægger, der især viser sin  

styrke der, hvor man forventer høj 

kapacitet, hurtigst muligt og man 

kommer hurtigt fra mark til mark. 

Den sammenklappelige lægger, 

kan køre på offentlig vej uden  

kørevogn og er derfor velegnet  

på mindre arealer. GL 840  

Compacta forener alle fordele  

ved en bugseret 8-rækket lægger 

og er samtidig særdeles effektiv, 

da antallet af vendinger reduceres 

betragteligt. På grund af det store  

tilhørsprogram og mange  

tankmodeller er læggeren særligt 

velegnet for maskinstationer,  

maskinfællesskaber og større 

landbrug og enkeltkunder

LÆGGEELEMENT SPREDNING TANK KAMOPBYGNING GL 860 COMPACTAKOMBINATION BETJENINGGL 660/860
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Effektiv  
lægning

Hydraulisk drevet 
læggeelement

De anerkendte Grimme  

læggeelementer garanterer  

præcis lægning. Da GL 840  

Compacta er sammenklappelig,  

trækkes de hydraulisk drevne  

læggeelementer af  

oliemotorer, uafhængigt i  

3 grupper, de 2 venstre  

elementer, 4 midteelementer  

og de 2 højre elementer.

Kamopbygning 
på lette  
jordoverflader
Gitterrulle  
med fjedrede  
hyppeelementer
Læggeren med fjedrede  

hyppeelementer til  

kamopbygning – inklusive  

enkelte ophængte,  

indstillelige gitterruller til  

lettere jordoverflader og  

bedre vandoptagelse.

Aflastning  
på lange  

arbejdsdage
Tiptank automatik

En sensor på læggeelementet  

registrerer påfyldningsniveauet  

foran bægrene. En kortvarig  

løftning og sænkning af  

tanken sørger for en skånsom  

påfyldning af læggeelementet.

Godkendt til 
transport på 
offentlig vej
Transportbredde  
på 3,30 m
Til hurtigt skifte fra mark til mark,  

kan maskinen klappes sammen  

til en bredde på 3,30 m.
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ISOBUS- 
kompatibel 

maskinstyring
CCI 200

Den DLG-præmierede  

videreudvikling af Visual-Control- 

terminalen. CCI 200 har alle  

funktioner fra en VC 50 – og  

mange yderligere fordele. Blandt  

andet er den udstyret med  

en endnu større, refleks og  

blendefri touch-screen (8,4") og  

100 % ISOBUS-kompatibel.

Standard- 
terminal til  
maskinstyringen
GBT 850
Fra fejlmelder, elektrisk ryster med  

omdrejningsjustering og hektartæller  

til strømfrakobling ved løftning af  

maskinen: Med den overskuelige og  

let programmerbare GBT-terminal kan 

alle vigtige funktioner nemt kontrolleres 

og indstilles fra traktoren.

Maskinstyring 
med touch- 

 screen funktion
VC 50 

Farve-monitor med touch-screen  

funktion, let forståelige  

symboler (piktogrammer) og  

multifunktions-drejepotentiometer.  

VC 50 er en professionel terminal  

med omfattende specialfunktioner,  

fuldt programmerbar og med  

omfattende diagnosefunktion  

for maskinen.

Altid alt  
under kontrol
Grimme  
videosystemer
Grimmes videosystemer, bestående 

af højkvalitets farvemonitorer,  

farvekameraer, specielle kabler  

og multiplexer er udviklet til svære  

arbejdsbetingelser. Føreren kan  

programmere kamerasekvenser  

og dermed slippe for besværlig  

manuel omstilling.

Terminalerne er grænsefladen mellem 

mennesket og maskinen. Jo lettere og 

overskueligt den er opbygget, desto  

lettere er styringen. Med en intuitiv  

betjeningsterminal fra Grimme har du 

også kontrollen, hvis du under arbejds-

processen bliver nødt til at foretage flere 

indstillinger. Fordelene er soleklare: Du 

kan til enhver tid opnå den optimale 

præstation med maskinen. Desuden  

bliver du ikke forstyrret og det øger  

arbejdssikkerheden.

Betjeningsystemer:  
Alt ved første øjekast –  
og alt under kontrol

LÆGGEELEMENT SPREDNING TANK KAMOPBYGNING GL 860 COMPACTAKOMBINATION BETJENINGGL 660/860



Tekniske data

 *  Med frontmonteret ramme 
 **  Med lang trækstang (+1030 mm) 
***  Overhæng med gitterrulle

GL 430 GL 660 GL 860 GL 860 Compacta
Standardmål Standard / med frontmonteret ramme Standard / med frontmonteret ramme Standard / med frontmonteret ramme Mark Transport

Længde 
uden kamformerplade 
med kamformerplade 
med gitterrulle 
med sprøjtesporjævner

 
5500 mm / 6250* mm  
5700 mm / 6400* mm 
5950 mm / 6700* mm 
6350 mm / 7100* mm

 
4980 mm / 5720* mm  
6260 mm / 7000* mm 
5990 mm / 6730* mm 
6660 mm / 7400* mm

 
4980 mm / 5720* mm  
6020 mm / 6760* mm 
5990 mm / 6730* mm 
6660 mm / 7400* mm

 
5460** mm 
6185** mm 
6270** mm 
6500** mm

 
6600** mm 
7085** mm 
7410** mm  
8200** mm

Bredde RW 75 
Bredde RW 90

3290 mm 
3890 mm

4800 mm 
6200 mm

6200 mm 
7500 mm

6200 mm  
7350 mm

3350 mm 
4000 mm

Højde 2200 mm 1980 mm 1980 mm 2385 3660 mm
Påfyldningshøjde tank dyb 
Påfyldningshøjde tank flad 

800 mm 
1750 mm

900 mm 
1980 mm

900 mm 
1980 mm

900 mm 
1980 mm

1855 
2070

2260 mm 
2480 mm

Overhæng bagside 
med kamformerplade 
med gitterrulle 
med sprøjtesporjævner 

 
370 mm 
884 mm 
1287 mm 

 
1040 mm 
1010 mm 
1440 mm

 
1040 mm 
1010 mm 
1440 mm

 
240 mm 
810 mm 
640 / 1250*** mm

Vægt (tom) 3200 kg 3800 kg 4200 kg 5110 kg 
Tilkobling Trækøje Trækøje Trækøje Trækøje
Rækkeantal 4 6 8 8
Rækkeafstand 75–91,4 cm 75–91,4 cm 75–91,4 cm 75–91,4 cm
Tankkapacitet 3000 kg 6000 kg 6000 kg 6000 kg 
Hjul / dæk 11.5/80-15,3 12.5/80-18 12.5/80-18 9.5-24 AS
Effektbehov fra 108 KW fra 75 KW fra 80 KW fra 108 KW
Traktorhydraulik 
nødvendigt styreventil EW 
nødvendigt styreventile DW 
Olieforbrug

 
2 
1 
34 l/min

 
2 
1 
34 l/min

 
2 
1 
34 l/min

 
1 
– 
45 l/min

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

Indlæs hurtig og let vores kontaktdata på 
din smartphone ved hjælp af QR-Codes!

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt  
oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og 
tekniske ændringer.

G
E

N
.0

04
29

   
07

/1
5/

10
00

   
S

ta
tu

s:
 1

1/
20

12




