Punkty plus
Czerwiec 2016

n!
iennie marato
z
d
o
c
ją
u
n
o
k
po
lki Grimme –
Nr art.
Oryginalne ro
nad 40 km. W
nują odległość po
ko
po
lki
ro
e
sz
na
acy
Każdego dnia pr
do Moskwy!
to trasa z Paryża
t
jes
nu
zo
se
ie
czas

Nazwa
Ø
Ø

Ø
ięki bieżnikowi z
Twoje korzyści:
klejonej ziemi dz
zy
pr
j
nie
m
i
cie
Ø
 niejsze zuży
M
kiej jakości.
i wysokiej
ięk
dz
ej
poliuretanu wyso
jąc
wa
sie
Ø
adzenie taśmy od
Precyzyjne prow
wy
m
nia
wy
wa
so
kulko
dokładności dopa
lnionym łożyskom
tacji dzięki uszcze
loa
sp
ek
as
cz
i
Dług
sokiej jakości

ć 50 mm
75 mm, szerokoś
ć 64 mm
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602.00070
602.00053

602.00052
602.00281
602.00204

Cena
24,28 €
31,24 €
34,88 €
42,56 €
42,31 €

.
należy dodać VAT
Do podanych cen

Komfortowo przez całą kampanię
Obsługa jedną ręką - możliwości doposażenia

Lemiesze listwowe do serii SE
Grimme oferuje różne wersje lemieszy przystosowane do różnych warunków roboczych:
Lemiesz dwulistwowy na gleby ciężkie

Lemiesze do szerokości podbierania 580 (odstęp krojów
tarczowych):



Wersja

Poz.

Nr art.

Cena

Lemiesz dwulistwowy

R

089.00463

36,10 €

L

089.00464

36,10 €

R

089.00029

20,28 €

M

089.00071

19,68 €

Dowolna konfiguracja przycisków pozwala na przystosowanie do indywidualnych potrzeb

20,28 €

5 funkcji działających podwójnie przez naciśnięcie przycisku

R

L

Lemiesz trzylistwowy

R

M

L

089.00030

L

Lemiesz trzylistwowy na gleby średnie
i lekkie

Twoje korzyści:
Obsługa jedną ręką ciągnionych maszyn Grimme

Obsługa funkcji maszyny używając osi X i Y dźwigni

Do podanych cen należy dodać VAT.

Obsługa funkcji na uwrociu

Twoje korzyści:
H
 artowana stal stopowa odporna na zużycie
S
 pecjalny szlif zapobiega przyklejaniu się ziemi i przesuwaniu
redlin przed zespołem wyorującym
P
 recyzyjne rozmieszczenie otworów ustalających i wymiary
ułatwiają montaż i zmniejszają do minimum ryzyko tworzenia się
zatorów

Porównanie części oryginalnej i kopii
1 W części nieoryginalnej otwory ustalające są rozmieszczone nierównomiernie:
- Precyzyjne umocowanie nie jest możliwe

Szybka i łatwa przebudowa
Sposób montażu:

Nr art.

Cena

1. Odłączyć panel z joystickami GBX

200.49814

1824,26 €

3. Podłączyć dźwignię do pulpitu sterowniczego
Faza

1

(Wskazówka: podłączenie do gniazda pulpitu przeznaczonego na system wizyjny może prowadzić do poważnych
uszkodzeń dźwigni!)

Przy części nieoryginalnej nie ma bocznej fazy:

- Zwiększone ryzyko zatorów

Do podanych cen należy dodać VAT.

2. Zamontować uchwyt dźwigni

2

- Część zużywa się nierównomiernie
2

Komfortowa dźwignia Grimme umożliwi na ciągniku koncepcję obsługi, jaka sprawdziła się już na
kombajnach samobieżnych

Kopia

Dźwignię komfortową można używać we wszystkich maszynach serii SE, SV i GT z MDA
od roku produkcji 2005. Ponadto konieczny jest jeden z następujących pulpitów: GBT 2100,
VC 50, CCI 100 lub CCI 200.

Oryginał

Klapki lemiesza - zalety oryginału

Na żądanie i po spełnieniu takich warunków, jak wyposażenie w MDA i pulpit sterowniczy,
możliwe jest doposażenie w dźwignię komfortową sadzarek Grimme. Grimme Premium
Partner udzieli szczegółowych informacji!

Z
 aokrąglenie przy mocowaniu
K
 amienie mogą naciskać od dołu na klapy i otworzyć je
(brak tej funkcji w przypadku kopii)
Z
 apobieganie kosztownym w naprawie uszkodzeniom taśmy
odsiewającej lub zespołu wyorującego

Kopia

Oryginał

Oryginalne taśmy - kluczowa kompetencja Grimme
Taśma jeżowa

Taśma łęcinowa

Twoje korzyści:
O
 dporność na działanie
promieni UV zapewnia
długą żywotność
S
 zczególnie dobra ochrona
produktu dzięki miękkiej
otulinie gumowej odpornej
na zużycie i starcie
O
 ptymalne przyleganie do
prętów dzięki specjalnej
wulkanizacji

Twoje korzyści:
Optymalna ochrona produktu, a jednocześnie długa
żywotność użytkowa dzięki
miękkim zgarniaczom
odpornym na działanie
promieni UV
Bardzo stabilne łączenia
dzięki nakładającym się
połączeniom śrubowym
Szczególnie żywotne grzebienie ze sprężynami

Uchwyt na pulpit sterowniczy - wszystko na swoim
miejscu
1




Przyssawka
 rofesjonalny uchwyt z branży okiennej
p
bardzo stabilny przegub kulowy
sprawdzona przez serwis Grimme

Nr art.

Cena

B94.07221 81,10 €
2

2	
Uchwyt

do pulpitów sterowniczych i paneli obsługi

ze stali cynkowanej
 otowe do montażu (z otworami i elementami
g
mocującymi do pulpitów sterowniczych)

Nr art.

Cena

201.00627

58,61 €

Do podanych cen należy dodać VAT. Pulpity sterownicze nie są częścią dostawy.

1

Praktyczni pomocnicy podczas kampanii

Kleszcze
do napinania taśm odsiewających
podczas montażu i demontażu
Do szybkiego montażu zalecamy
użycie pary kleszczy.
 niejszy nakład siły
m
duża oszczędność
czasu
elastyczność podczas wymiany taśmy
Nr art.

Narzędzie do prostowania
do naprawy skrzywionych prętów

Szpadel do czyszczenia
usuwanie przyklejonej ziemi

Za pomocą dwóch narzędzi można
wyprostować pręty skrzywione do 10
mm.

c zyszczenie także w trudno
dostępnych miejscach
z praktycznym uchwytem i hakiem
na łęciny
z utwardzanej stali zapewnia
długą żywotność ostrza

s zybkie i proste użycie
hartowana stal zapewnia
długą żywotność
cynkowane ogniowo
(odporne na korozję i
wygodne w użyciu)

Nr art.

Cena

101.06413

18,26 €

Cena

B89.02050 32,62 €

Nr art.

Cena

B89.02089 18,25 €
Do podanych cen należy dodać VAT.

Lista części zamiennych przeznaczona dla danej
maszyny
Oferujemy na Agroparts wgląd do listy części zamiennych,
specyficznie dla Twojej maszyny.
Wpisz w polu wyszukiwania numer seryjny maszyny
(aktualnie tylko dla maszyn od roku produkcji 2012). W
wynikach wyszukiwania części zamontowane
fabrycznie są zaznaczone na czerwono (patrz zdjęcie).
Aby umożliwić wyszukiwanie alternatywnych części,
wyświetlane są nadal także inne części z ogólnej listy
części zamiennych typowych dla danego rodzaju
maszyny.
www.agroparts.com

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Niemcy
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.de
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Pobierz na smartfon nasze dane kontaktowe za pomocą kodu
QR!

