
KartoffelteKniK
roeteKniK 
GrønsaGsteKniK

SE 150/170-60 
2-rækket, sidetrukket kartoffeloptager med stor tank



 

Velkommen i topklassen:  
stærk, stærkere,  
SE 150/170-60! 
Meget mere effektiv, robust og  

pålidelig – SE 150/170-60 fra Grimme. 

Den 2-rækket, sideforskudte optager 

med 6/7,5 t tank blev specielt udviklet 

til store arealer og højeste ydeevne  

ved hurtigt skiftende arbejdsvilkår. Nem  

betjening, indstilling og vedligeholdelse 

betyder, at denne optager hører  

hjemme i topklassen og arbejder uden 

problemer, selv i vanskeligt terræn. Et 

godt udsyn takket være den forskudte 

indtagning, der er placeret på højre  

side og det lange rummelige sorterbord 

med god plads letter arbejdet  

betydeligt. To jordkæder, der arbejder 

tæt sammen, garanterer en yderst  

effektiv separering og skånsom  

behandling af kartoflerne, fordi kun  

ved brug af to bånd forhindres  

tilbagerulning og på 1. jordkæde bliver 

separeringen af medført jord optimeret. 

Derefter frasorteres jorden yderligere 

på 2. jordkæde, toppe bliver fjernet ved 

hjælp af den omløbende vidmaskede  

topkæde og afgrøderne transporteres 

skånsomt videre til pigbåndene – og  

alt i en arbejdsgang! Fladt stigende  

transportbånd, minimerede faldhøjder 

og en blød tankdug sørger for en  

skånsom behandling af kartoflerne hele 

vejen gennem optageren. Et stærkt 

program til din høst: SE 150/170-60!
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Indføring på let jord med  
spadeskær og gummivalse eller  
på tung jord med rotorvalse.

Grønsagsindføring: gennemgående  
spadeskær med støttehjul.  
Specielle tilpasninger er mulige. 

Gulerodsindføring: store støttehjul 
med afstandsjustering, mekanisk 
dybdeindstilling og et- eller  
to-rækket gulerodsskær.  
Rækkeafstande efter ønske.

Sideforskudt optagning på  
højre side af førerkabinen sikrer  
en enkel håndtering af optageren.  
Den trukne kamindføring med store,  
fjederophængte rulleskær og 2  
topindtræksruller giver en gnidningsfri 
optagning ved arbejdsbredde  
(rulleskærafstand) på 540, 580, 600  
og 620 mm. Kamtromlens tryk på  
kammen kan indstilles mekanisk.  
En automatisk kamtrykregulering  
eller hydraulisk kamaflastning  
med kamtrykindstilling via  
betjeningsterminalen kan fås  
som ekstraudstyr. Trykreguleringen  
forhindrer unødig komprimering af  
jorden og dannelse af jordknolde  
ved tung, våd jord og skader på  
kartoflerne pga. sten i kammen.  
Samtidig opretholdes  
kamstrukturen (1) på let jord. 

optaGninG

Stærk kapacitet: fra starten indstillet  
på skånsom behandling af afgrøderne

3
Ideel ved høje toppe: rulleskær (2)  
yderst til højre side (ekstraudstyr).
Den gyldne mellemvej: Undgå skårne  
kartofler, profiter fra den automatiske  
kammidterfinding (3) (ekstraudstyr).  
Maskinen reguleres hydraulisk via  
to sensorer, monteret på kamtromlen.  
Med den hydrauliske kamaflastning (4) 
opnås en tydelig reducering af  
kamtrykket (ekstraudstyr).

1

2 3 4

Godt indført: Brug det 2-grenede skær  
ved tung jord og det 3-grenede skær ved  
mellemtung og let jord. Beskyt skærene  
med stensikring (5) (ekstraudstyr).  

Enkel løsning: Skærene indstilles til  
korrekt optagningsdybde, enten ved  
brug af indstillingsspindel (6), eller 
ved hydraulisk trinløs indstilling (7),  
direkte fra traktoren (ekstraudstyr).

5 6 7

Simpelthen tre gange så godt: 
Grøntsagsindføring (8 – 10) til 
løg, selleri, gulerødder eller  
frilagte kartofler (ekstraudstyr).

8 9 10
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Fordi kun individuelle løsninger er  
idelle løsninger: Grimmes ekstraudstyr!
Optagningsforholdene ændrer sig fra år til år: 

forskellige vejrbetingelser, forskellige jordforhold, 

mange forskellige kartoffelarter og mange,  

mange andre faktorer. – Hvordan du alligevel  

altid opnår optimale resultater? Med Grimmes 

ekstraudstyr til SE 150/170-60. Med mange  

indstillings- og udstyrsvarianter kan optageren 

tilpasses til dine ønsker.

1         Tilkobling 

2   Indføring 

3   1. Jordkæde

4   2. Jordkæde 
 
 
5   Vidmasket topkæde 

6    1. Dobbelt  
afstrygervalse

7    2. Dobbelt  
afstrygervalse

8    Pigbånd,  
fingerbåndafstrygere

9    Rensevalser  
(ekstraudstyr)

10   Sorterbord

 
11    Sænkbar sorterbånd  

(overgang til tank)

12   Rullebundstank



1. og 2. jordkæde (gummivalsetræk) 
Ideel kombination af kort  

1. og lang 2. jordkæde:  
passende jordmængde  
ind i maskinen. Roligt, 

jævnt forløb, meget  
holdbare og gummiovertrukne 

specielle trækruller. Trækkets placering 
under stængerne er standard. 

Høje dobbeltnokker

 Patent

indføringsbånd (ekstraudstyr) 
Med et trinløst hydraulisk trukket  
indføringsbånd bliver en yderligere faldhøjde 
indbygget i jordkædekanalen – til forøgelse af 

kapaciteten på ekstremt tung jord eller for 
at øge optagningen ved  

stivelseskartofler.

1

1

2
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Fordi kun individuelle løsninger er  
idelle løsninger: Grimmes ekstraudstyr!

indstillings- og udstyrsvarianter kan optageren 

tilpasses til dine ønsker.

Tag kun det vigtige og lad det, der ikke 
skal bruges, ligge – med jordfraskilning

Hydraulisk vipperyster (ekstraudstyr) 
For endnu mere effekt på 1. jordkæde.  
Virkningen af den hydrauliske vipperyster  
kan reguleres individuelt med  
betjeningsterminalen (ekstraudstyr). 

Høje dobbeltnokker på remmene 
En ekstra skånsom transport, fri for skader. 
Kartoflerne ”bæres på hænder” gennem 
maskinen og kommer ikke i kontakt med 
metaldele.

trekantsruller i Jordkædekanalen 
For et endnu bedre resultat af jordfraskilning 
kan trekantsruller monteres (ekstraudstyr). 
Rustfri skærme i indføringskanalen  
(ekstraudstyr) er for alle, som ønsker mindre 
fasthængende jord og en  
skånsom behandling af  
produktet pga mindre friktion.

Indføringsbånd

HJælp til JordfrasKilninG



transport

fraskilning

rensning

A

B

 Patent

Tag kun det vigtige og lad det, der ikke 
skal bruges, ligge – med jordfraskilning

Original Grimme know-how: Multifunktionskæden. 
Bedre rensning. Bedre fraskilning. Bedre transport.

1. og 2. dobbeltafstrygervalse 
Effektiv fraskilning af resterende toppe  
og smågrønt/sten sker med dobbelte  
afstrygervalser og pigbånd, som fås  
med forskellig deling. For en optimal  
tilpasning til afgrøden, kan den dobbelte  
afstrygervalse højdeindstilles via et  
kabel fra sorterplatformen. En hydraulisk  
højdeindstilling af 1. afstrygervalse  
kan fås som ekstraudstyr. Pigbånd  
og dobbeltafstrygervalser kan hurtigt  
indstilles til skiftende jordforhold. En  
hydraulisk trinløs hældningsregulering  
(ekstraudstyr) er ideel til skråninger,  
hvor den optimerer fraskilning af jord  
og sten fra kartoflerne. Et yderligere plus: 
den høje driftssikkerhed takket være en  
gensidig valserensning uden brug  
af afstrygere.

patenteret multifunktionskæde 
Rense, fraskille, transportere: tre funktioner  
i en arbejdsgang takket være multifunktions- 
kæden. Med minimale faldhøjder går  
produktstrømmen skånsomt fra 1. til  
2. jordkæde. Derefter transporteres  
kartoflerne med skånsomme  
gummimedbringere portionsvis opad.

transport
Transport af kartoflerne sker  
skånsomt og foregår i kombination 
med 2. jordkæde og den  
vidmaskede topkæde. Disse  
transporterer kartoflerne portionsvis 
opad til 1. pigbånd. Det fremmer 
roen i produktstrømmen og  
afværger skader på kartoflerne.

rensning 2. jordkæde sorterer effektivt jord, 
knolde og sten fra og transporterer 
skånsomt kartoflerne videre  
til pigbåndet.

Skånsom håndtering af kartoflerne: Vidmasket topkæde med  
bløde PVC-medbringere (afstande valgfri 200 mm, 280 mm) 

1. Dobbeltafstrygervalse

2. Dobbeltafstrygervalse

Effektiv frasortering af toppe og  
skånsom transport af kartoflerne.

Dobbeltafstrygervalser (A),  
Spiralvalser (ekstraudstyr) (B) for  
optimering af sorteringsevnen.

topfrasKilninG

fraskilning Tæt over 2. jordkæde løber den 
vidmaskede topkæde som adskiller 
toppene fra kartoflerne. Toppene 
droppes tilbage på marken. Op til  
3 afstrygeraksler udfører denne  
adskillelsesproces. En sikring  
ved hjælp af en glidekobling er  
standard. De affjedrede afstryger-
kamme sikrer god holdbarhed.  
En ekstra afstrygerkam kan fås 
som ekstratilbehør.
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Den som renser rigtigt, har det 
nemmere ved sorterbordet!

Type UB: de bedste fraskilningsresultater på knoldet jord med få sten. 

Type NB: bedste fraskilningsresultater på jord med få knolde og sten.

Type SB: bedste sorteringsresultater på jord med mange sten takket  
være det banebrydende, kinetiske stenpigbånd.

Type NB med 3. pigbånd og 3. afstrygervalse – for større  
kapacitet på jord med få knolde og sten.

type sB – for jord med mange sten  
Optimale indstillingsmuligheder til forskellige jordforhold med 
hydraulisk træk (ekstraudstyr) for pig- og børstebånd. Nyhed:  
ekstra fraskilning sker allerede ved overførsel til pigbåndet. 
Fordi det er lidt vinkelstillet, føres kartoflerne skånsomt til  
børstebåndet. Fraskilning foretages ved aflevering på pigbåndet.  
Da det er en lille smule vinklet, transporteres kartoflerne  
blødt til børstebåndet. Sten og jordknolde bliver liggende og 
fraskilles. Facit: en tydelig forbedring af sorteringsresultatet.

type UB – for jord med  
mange knolde og få sten 

Et pigbånd med plader, egnet til lette til middeltunge  
jordforhold. Eller med stænger, egnet til tunge jordforhold. 
Fingerbåndenes og pigbåndets hastighed kan indstilles 
trinløst. Fingerbåndene kan hydraulisk indstilles separat 
mht hastighed. 

type nB – for jord med få knolde og sten  
Hastigheden på det forlængede, hydraulisk trukne  
sorterbånd kan indstilles trinløst fra betjeningsterminalen  
ved sorterbåndet eller fra traktoren. En mekanisk  
hældningsindstilling muliggør en tilpasning til afgrøden  
og jordforholdene. Trekantsruller under sorterkæden  
øger fraskilning og fordeling; intensiteten kan reguleres  
med et håndtag. Hertil fås en hydraulisk rotorryster  
som ekstratilbehør.

piGBånd

Imponerende produktflow også ved 
store kartoffelmængder

XXl-pigbånd for maksimal fraskilling 
De nye XXL-pigbånd består af et forlænget 1.pigbånd  
med tre afstrygervalser, monteret over hinanden, i stedet 
for to, og et bredere 2.pigbånd.

Afstrygervalsernes specielle placering i en flad vinkel (4) 
sørger for op til 40 % større gennemgang og en skånsom 
og effektiv omdirigering af store kartoffelmængder.

type nB med 3. pigbånd og 3. afstrygervalse for 
bedre ydeevne på jord med få knolde og sten. 
Pigbånd af typen NB suppleres med et yderligere  
pigbånd med afstrygervalse. Det øger virkningen  
betydeligt. Pigbåndenes hældning kan justeres for at  
forbedre fordelingen af kartofler på sorterbåndet.
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Rigtigt valg af sorteringsudstyr giver  
den bedst mulige kvalitet af høstudbyttet!

sorterinG

Gennemtænkt: Et tværbånd  
transporterer sten og snavs  
ned under sorterkæden (5).  
På den måde kommer det  
ikke i kontakt med kartoflerne.

Stenkasse med læssebånd (6).  
Fyldningen sker via to stenslidsker,  
der tømmes hydraulisk fra traktor  
og sorterbånd (ekstraudstyr).

Minimale faldhøjder ved fyldning af 
tanken (7/8) via hydraulisk løftning 
og sænkning af sorterbåndet.  
Fordel ved tankkædeautomatik  
(ekstratilbehør): Når mængden af  
kartofler stiger i tanken, løftes  
båndet automatisk i små trin for  
at bibeholde den lave faldhøjde. 

Sorterbord med næsten jævn  
overflade: Op til 6 personer kan 
arbejde ved sorterbordet (3) under 
bedste ergonomiske forhold.  

Alt under kontrol: Med  
betjeningsterminal GBT 817  
kan personalet styre alle vigtige  
sorteringsfunktioner. Ved hjælp af  
et hydraulisk træk, kan pigbåndenes 
og sorterbåndets hastighed  
indstilles trinløs. Det giver optimal 
afstemning af kartoffelmængde  
og frasorteringsandelen.  
Sorteringspersonalet kan  
stoppe sorterbåndet via et  
Nødstop og sende et akustisk 
alarmsignal til chaufføren (4). 

Ved brug af pigbånd UB eller SB 
fraskiller 5 hydraulisk justerbare  
sortervalser til små kartofler (1). 

Ved pigbånd NB kan 5  
sortervalser (2) afstandindstilles  
trinløst fra 0 – 40 mm  
med en centralindstilling.

Valserne stiger i produktstrømmens 
retning og skåner kartoflerne. 

1

3

5

7 8

6

4

2



rUlleBUndstanK

Stor kapacitet inklusiv  
masser af Know-how

6 t-rullebundstank (standard): Med  
fyldeautomatik (ekstraudstyr), kan kapaciten  
øges med 300 kg op til 6.300 kg.

4 m

2,30 m

Ekstraudstyr: Stortank 7,5 t og sænkbar  
tankyderdel (ekstraudstyr) – øger ydeevnen mærkbart.  
Vigtigt: kan kun bruges med bred hjulaksel og kugletræk,  
totalbredden stiger til 3,30 m pga. den større sporvidde.  
(Vis hensyn til de nationale færdselslove).

Ekstraudstyr: 5,8 t overlæssetank til  
aflæsning under kørslen. Med overlæssetanken  
kan man let og hurtigt fylde anhængere  
med en max. sidehøjde på 3,50 m.

2,50 m

2,50 m

3,50 m

4 m
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Rullebundstankens motor  
er placeret indvendigt og  
dermed beskyttet mod skader,  
f.eks. pga kollision (9).

Fremragende ekstraudstyr for  
større skånsomhed: Rullebundstank 
med rustfri belægning, (7)  
forebygger hårde jordknolde  
og skorper ved våde jordforhold.

Skånsom behandling af kartoflerne  
med blød tankdug, korte aflæsningstider  
takket være den rillede bundflade (8).

Aflæsning med optimal faldhøjde:  
Hvis ønsket kan rullebundstanken  
udstyres med sænkbar tankyderdel (1).

Aflæsning under kørslen: Med  
læssetanken (2) kan man let og  
hurtigt fylde anhængere med en  
max. sidehøjde på 3,50 m. 

For alle med store planer: Ved aflæsning kan den 
store tank hæves hydraulisk til en max. højde på 
4,20 m. Med et balanceophæng holdes tanken 
fikseret, ved de forskellige løftehøjder og  
afstande. Den rillede bundflade og den bløde 
tankdug sørger for korte aflæsningstider. Hurtig  
restudtømning klares med to hastighedstrin.

Blødt fald takket være  
faldtragt (ekstraudstyr): til  
skånsom aflæsning på vogn (3).

Med den hydraulisk opklappelige  
faldtragt (4) er det muligt at svinge 
faldtragten væk fra rullebundstanken 
og klare en optimal restpålæsning  
af meget høje vogne (ekstraudstyr).

Praktisk: BIGBAG- 
aflæsningssystem (5) sammen  
med faldtragt (ekstraudstyr).

Mere til dig: Med læsseauto- 
matikken (6) er manuel betjening  
ikke længere nødvendigt;  
Rullebundstankens kapacitet  
udnyttes optimalt (ekstraudstyr).

1 2

3 4

5 6

7 8

9
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Det letter arbejdet: Det  
servicefrie træk af 2. jordkæde og 

den vidmaskede topkæde (1)  
sørger for et jævnt flow gennem  

maskinen. Godt udsyn  
til begge pigbånd letter  

arbejdet ved sorterbordet.

tilKoBlinG oG træK

En god forbindelse:  
stærkt træk, robust tilkobling

Altid godt sammenkoblet: Et kugletræk kan fås 
som ekstraudstyr. Alternativt tilkobles maskinen 
nedenunder kardantilslutningen. Alle trækøjer kan 
højdeindstilles og tilpasses til forskellige traktorer.

Tretrins-træk (4): Tilpasning af  
maskinen til produktet – reducering af  

startchok (ekstraudstyr). Fremdrift  
under vanskelige betingelser takket  

være hydrostatisk hjultræk (5).  
Hydraulisk hjulstyring: stor manøv- 

redygtighed – lille venderadius.  
Altid i balance: med standard,  

hydraulisk hældningsindstilling (6);  
som ekstraudstyr: den automatiske  

hældningsindstilling.

Trækstangens hydrauliske  
sideforskydning (2) og  

PTO-akslens forløb i midten  
giver et jævnt træk af  

maskinen og lang levetid.     
Altid godt undervejs –  

med optimale dæk  
dimensioner. (3) 

MasKinstyrinG oG diGitalteKniK

Konsekvent betjening  
for top-resultater

Hurtigere reaktion: Det CAN-BUS 
styrede video overvågningssystem

VISUAL-PROTECT giver dig  
fuld kontrol over alle optagerens  
funktioner.Ved maskinproblemer, 

slår skærmen i førerkabinen  
automatisk over til billeder  

fra det aktuelle kamera.

1

2

4 5 6

3

600/55-26.5
(standard)

710/45-26.5
(ekstraudstyr)

710/50-26.5
(ekstraudstyr)
710/50-30.5
(ekstraudstyr)

710/50-30.5
(ekstraudstyr)

800/45-30.5
(ekstraudstyr)

Trækøje ø 40 mm

Hitch hhv. Piton-Fix ø 50 mm

Kugletræk ø 80 mm (ekstraudstyr)
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MasKinstyrinG oG diGitalteKniK

Høste succes – et tryk:  
Grimme digitalteknik
For maksimal betjeningskomfort, står  

en digital styret betjeningsterminal til  

rådighed: Grimme SKE-S. Det betyder  

ikke kun et plus for bekvemmelighed, 

men frem for alt maksimal pålidelighed. 

Alle funktioner kan bekvemt kontrolleres 

og indstilles fra førersædet. Med  

betjeningsterminal VC 50 (5), vises  

vigtige parametre som samlet hektarydelse,  

driftstimer, kapacitet/dag osv. overskueligt 

på displayet (ekstraudstyr). Det  

integrerede fejldiagnosesystem sørger  

for højeste servicevenlighed. Til de  

ekstra funktioner hører bl.a.  

funktionsforløb-programmeringen  

„Række start“ hhv. „Række slut“. –  

På den måde får du maksimale  

resultater fra din SE 150/170-60  

i enhver høstsituation!

Via en kombination af digitalteknik  
og betjeningsterminal VC 50 (5)  
(ekstraudstyr) kan yderligere funktioner 
styres bekvemt fra traktoren eller fra  
sorterbordet: f.eks. den trinløse indstilling  
af 6 afriverkamme (3 foroven, 3 forneden)  
på den vidmaskede topkæde, den  
trinløse dybderegulering af  
optagningsskæret, trinløs indstilling  
af hældningen hhv. afstandshøjden  
for 1. og 2. dobbeltafstrygervalse eller 
funktionsprogrammeringen „Række start 
– række slut“. Den ergonomiske placering 
giver udsyn til betjeningsterminal  
og optagningsanlæg på samme tid.

Betjeningsterminal SKE-S

Bekvem betjening som  
standard: Udnyt kombinationen af  
VC 50 terminal og GBX-terminal  
for intuitiv betjening (1).

For en sikker betjening af maskinen 
med en hånd, tilbyder vi som  
ekstraudstyr et joystick, hvor  
de enkelte taster kan  
konfigureres efter ønske (2).

1

3

5

6

2

4 Det bedste i verden: Grimme er  
medudvikler på betjeningssystemet  
CCI 200 (3) for ISOBUS-kompatible  
landbrugsmaskiner (ekstraudstyr). 

Bekvemmlighed pr tast:  
CLEAN-CONTROL (4) tillader  
en samtidig adressering af  
udvalgte rensesystemer, f.eks.  
til en kortvarig 100 % forøgelse  
af effekten (ekstraudstyr).



Vi præsenterer det  
ypperste: den selvkørende 
SF 150/170-60 
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Tekniske data
se 150/170-60

længde 
Bredde  
Højde

11.200 mm (med trækstang) 
3.000 mm (6-tons tank) hhv. 3.300 mm (7-tons og 7,5-tons tank) 
3.700 mm (med standarddæk) 

Vægt (tom) Samlet vægt 9.350 kg, akseltryk 7.650 kg, lodret belastning 1.700 kg (alle vægte angivet m. grundudstyr)

Grundudstyr tilbehør
tilkobling Trækring 40 eller 50 mm, trækåbning/hitch Hydraulisk trækstangstyring, trækkrogskobling, ø 80 mm
transmission  Hovedtræk: geartræk (gearkasse) inkl. kardanaksel, som er  

næsten servicefri, omdrejningstal 540 o/min. eller 1.000 o/min.
Tretrins-træk

optagning Trukket indføring, 4 trukne rulleskær m. fjedret ophæng, 540 
mm, 580 mm eller 620 mm afstand efter eget valg,  
2 spadeskær, 2- eller 3 grenet skær, 2 trukne kamtromler,  
2 topindtræksruller, ø 400 mm

Kammidterfinding, hydraulisk justeret dybdeføring, stensikring for  
spadeskær, automatisk kamaflastning, automatisk kamtrykregulering,  
indføringsbånd med hydraulisk hastighedsindstilling, 2. rulleskær  
højre, gummiovertrukket valse for indføring, 2 slæbesko

1. Jordkæde Kanalbredde 1.500 mm: 1.450 mm bred, 2.750 mm lang,  
vælg mellem 28, 32, 35, 40, 45 og 50 mm;  
Kanalbredde 1.700 mm: 1.650 mm bred, 2.750 mm lang,  
vælg mellem 28, 32, 35, 40, 45 og 50 mm

Rustfri stålskærm i jordkæde kanal, hydraulisk ryster m. trinløs  
hastighedsregulering, jordkæde kanalbredde 1.700 mm

2. Jordkæde Kanalbredde 1.700 mm: 1.650 mm bred, 3.900 mm lang,  
vælg mellem 28, 32, 35, 40 og 44 mm

Slipovervågning

topkæde Afstrygeenhed med gummiovertrukket afrivekamme,  
vidmasket topkæde 1.750 mm bred, 5.400 mm lang

Hydraulisk indstilling af afriverkamme

1. pigbånd Tværgående gumminokkebånd med dobbeltafstrygervalse,  
justerbar hældning, 1.300 mm bred, 2.340 mm lang

Slipovervågning, hydraulisk højdeindstilling af  
dobbeltafstrygervalsen, elektrisk hastighedsindstilling

2. pigbånd Type UB, NB: langsgående gumminokkebånd med  
dobbeltafstrygervalse, 730 mm bred, 2.380 mm lang  
Type SB: Tilbringerkæde, lukket udførsel, 730 mm bred,  
1.300 mm lang

Elektrisk hastighedsindstilling

3. pigbånd Type UB: Tværgående gumminokkebånd, mekanisk justerbar 
hældning, 1.300 mm bred, 1.450 mm lang, dobbeltfingerbånd  
(dobbelt) med smudsbane. Type SB: 2 tværgående gumminok-
kebånd, gumminokkebånd lang: 650 mm bred, 2.350 mm lang;  
Gumminokkebånd kort: 650 mm bred, 1.450 mm lang; med 
smudsbane.Type NB-pigbånd: Tværgående gumminokkebånd, 
mekanisk justering af hældningen, med dobbeltafstrygervalse,  
uden smudsbane

Type UB/SB: Elektrisk hastighedsindstilling
Type NB-pigbånd: 3. pigbånd

sorterbord Med advarselsanlæg, UB/SB 1.100 mm bred, NB uden  
pigbånd 900 mm bred, NB med pigbånd 1.100 mm bred, NB 
med sortering og uden pigbånd 1.000 mm bred,  
smudsbane (UB, SB) 340 mm bred, platform for min. 2 x 2 
personer (UB, SB), hydraulisk træk af sorterbåndet

Stenkasse med aflæggebånd på siden,  
valseforsortering med tank til små kartofler 

tank Overlæshøjde: 4.200 mm, kapacitet: 6.000 kg, 2-trins motor 
til træk, trinløs indstilling

Kapacitet: 6.300 kg inkl. fyldeoptimering, faldtragt, hydraulisk  
opklappelig faldtragt, fyldeautomatik, 7,5-tons tank (maskinbredde 
3.300 mm), 5,8-tons tank med direktoverlæsning (læsning under  
kørsel) (maskinbredde 3.300 mm), sænkbar tankyderdel, BIG BAG 
med faldtragt, tankkædeautomatik

aksel Hydraulisk hjulstyring,  
Hydraulisk hældningsregulering

Hjulmidterfinding, automatisk hældningsregulering  
Hydraulisk hjultræk

dæk 600/55-26,5 710/50-30,5, 600/55-26,5 Michelin-Cargoxbib eller 710/45-26,5
Maskinstyring CAN-Bus elektronik med diagnosemulighed VC 50 betjeningsterminal, VISUAL-CONTROL CCI 200-terminal,  

farve-billedskærm, farve-kameraer, VISUAL-PROTECT 
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