
UH planters  
van 2 tot 4 rijen



Precies poten: plant de kiem van uw succes

Binnen het UH pootmachine gamma heeft u de keuze uit verschillende machines en uitvoeringen. Robuust, enorme 
capaciteit en accuraatheid zijn kenmerken waarop u mag vertrouwen. Wat uw plantbehoefte ook is, bij AVR vindt 
u vast de passende oplossing.

▪	Robuuste planters, in alle maten

De UH-pootmachines hebben een stevige reputatie in de markt van 

brede, getrokken pootmachines en robuuste 2-rijers. 

Ze onderscheiden zich door hun robuuste bouw en grootte. 

Deze bekerpoot machines van twee tot zes rijen kunnen met hun 

verstelbare pootelement gemakkelijk aangepast worden aan de 

pootmaat. Bijkomend voordeel is dat op bijna alle modellen 

probleemloos grote kunstmeststrooiers opgebouwd kunnen worden.

▪	KEEN & GREEN:

De pootelementen staan in een hoek naar 

voor gemonteerd zodat ook op hellend 

terrein erg precies gepoot wordt.

▪	AVR UH 3710

De UH 3710 is het compacte 2-rijige instapmodel binnen het 

UH-gamma. Uniek is de mogelijkheid om een grote kunstmestunit 

op deze machine op te bouwen. Een vaste bunker van 650 kg of 

1000 kg is mogelijk. Het pootelement, met grote aandrijftrommel 

en kleine keerrol onder, zorgt er voor dat ook bij hoge rijsnelheden 

een precieze afleg gegarandeerd is. Pootafstanden in de rij kan u 

in 30 stappen mechanisch instellen.

▪	AVR UH 3720

De UH 3720 is een 2-rijige pootmachine met mechanische of 

hydraulische aandrijving. Hierdoor verhoogt de functionaliteit 

van de pootmachine enorm. Bij hydraulisch poten kan bvb. de 

pootafstand elektronisch ingesteld worden. Rijafstanden van 75 

tot 90 cm zijn mogelijk. Het pootelement, met bovenrol met 

grote diameter, zorgt ervoor dat de pootbanden ook bij hoge 

rijsnelheden rustig lopen. Dit komt de precisie bij het poten 

enorm ten goede. Afhankelijk van het pootgoed kunnen 

verschillende soorten pootbekers en inzetbekers gemonteerd 

worden, zodat u op ideale wijze kan poten.Tweerijige pootmachines

De tweerijige pootmachines zijn ideaal voor kleinere bedrijven of 

voor beddenteelt. Het pootkanaal zelf is verstelbaar om ook het poten van erg grote 

poters mogelijk te maken. De pootafstand van het mechanisch 

aangedreven pootelement kan in 30 stappen aangepast worden, 

van 14 tot 69 cm. Bij het hydraulisch model stelt u de pootafstand 

traploos vanuit uw trekker in, van 10 tot 80 cm.

Om de pootgeul te vormen kan u kiezen tussen vaste of in parallel-

logram opgehangen vorentrekkers. Ook een Heavy Duty oplossing 

met stootblok is voorhanden. Na het poten wordt de pootgeul met 

aanaardschijven of een aanaardkap gesloten en worden ruggen 

gevormd.



Poten op maat

▪	TIP:

Om aarde binnen het pootbed te houden  

(bij destonen) kan u opteren voor opzetplaten.

UH 3710 UH 3720 UH 3744

Getrokken / Gedragen Gedragen Gedragen Getrokken

Aantal rijen 2 2 4

Capaciteit 650 kg of 1.000 kg
Fix 1.200 kg

Kipbunker 2.000 kg
Kipbunker 3.500 kg

Aandrijving Mechanisch
Mechanisch of 

hydraulisch
Mechanisch

Mogelijke rij-afstanden 75 -> 90 cm 75 -> 90 cm 75 -> 90 cm

Kunstmestunit capaciteit 450 of 600 kg - 1,8 m³

▪	AVR UH 3744

De UH 3744 is een 4-rijige getrokken 

pootmachine. Mechanisch aangedreven 

(over een groot wiel) en met een  bunker-

capaciteit van 3.500 kg pootgoed is deze 

pootmachine een waar werkpaard!  

Deze is voor alle rijenafstanden tussen 75-

90 cm beschikbaar. Eenvoud en capaciteit 

sieren de UH 3744.

Vierrijige pootmachines

Binnen het 4-rijige UH gamma van AVR kan u kiezen tussen twee types: de mechanische aangedreven UH 3744 en de hydraulisch 

aangedreven UH 3745.

Achterop steunt de machine op twee grote 

wielen (11.2 x 28”). Via één centrale cilinder 

op de dissel kan u de pootdiepte instellen. 

Standaard is de machine voorzien van vaste 

vorentrekkers en schijven achter de poot-

elementen om de aardappelen toe te 

dekken. Pootafstanden van 10 tot 60 cm 

zijn mogelijk (manueel in te stellen, 

cf. mechanische aandrijving).

Enkele opties:

- Vorentrekkers in parallellogram  

(met of zonder dieptestelwiel).

- HD vorentrekkers met schokdemper.

- Kunstmestunit van 1,8 m³.

- Rijpadensysteem.

- Hydraulisch verstelbare aanaardkap.

- Hydraulische markeurs.

- Pootbekers voor verschillende maten. 

▪	TIP:
Poot diep genoeg: te oppervlakkig poten maakt u moeilijk ongedaan 
door bvb. dieper te gaan rijenfrezen.



 AVR bvba, met hoofdzetel in Roeselare, is producent van een volledig gamma hoogtechnologische 

machines voor de aardappelteelt (en andere bol- en knolgewassen). Dit gaat van pootbedbereiding, poten en 

aanaarden tot klappen, rooien en inschuren. Onze missie is zorgen dat u met minder input, méér verkoopbaar 

product in de schuur krijgt. Om u zo goed mogelijk te ondersteunen, investeren we o.a. in een uitgebreid 

dealernetwerk en een sterke Service-afdeling. AVR telt internationaal ongeveer 130 medewerkers, heeft een 

netwerk van 105 dealers en realiseerde in 2014 een omzet van 48 miljoen euro.

▪	KEEN
AVR blijft innoveren en ontwerpt graag uitgekiende, doordachte machines die uw werk vergemakkelijken en 
uw opbrengst maximaliseren.

▪	GREEN
Onze machines hebben niet alleen een herkenbare groene kleur, ze zijn ook duurzaam in meerdere opzichten. 
Het zijn degelijke machines met een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. Op die manier verdient u 
uw investering snel terug.
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Ons KEEN & GREEN kwaliteitslabel geeft aan dat 
onze machines boordevol techniek zitten die 
duurzaamheid en werkgemak bevorderen.
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Blijf op de hoogte:

Vraag meer info, wij staan u graag te woord:


