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Servis Plus: Aşınan parçalarda ve bakım setlerinde
fiyat avantajları
Servis Plus'ın ikinci baskısı tamamlandı. Servis Plus adı altında yine çok cazip set teklifleri var.
Parkende satın alımlarda fiyat avantajlarından faydalanın. Premium Partnerinizden yeni Servis Plus
broşürünü isteyin!
Tekliflerimizden iki tanesini size burada tanıtıyoruz:

Grimme orijinal parçaları:
Premium Bakım ile satın alma avantajları
iz
ile tasarruf edersin
Premium Bakım

Orijinal Grimme ruloları – Her gün ayrı bir maraton!
Rulolarımız her bir çalışma gününde 40 kilometreden daha fazla yol
kat etmektedir. Bir sezonda çok rahat bir şekilde Paris - Moskova
arası kadar yol katetmiş olursunuz!
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Dökme hazneleri için komple set halinde poliüretan spiral
Komple set içerisinde:
• P
 oliüretan spiral - 50 shore/sertlik (1600, 2000 veya 2400 mm
genişlik)
• Montaj malzemesi olarak kaplinler dahildir
Avantajlarınız:
Kolayca değiştirilen poliüretan spiral
Set içerisinde tüm aksesuarlar mevcuttur

Avantajlarınız:
Yüksek kaliteli poliüretan malzemeden
üretilen çalışma yüzeyi sayesinde
daha az aşınma ve toprak yapışması
Sağlanan yüksek parça uyumu sayesinde hassas ayıklama bandı yönlendirmesi
Sızdırmaz kaliteli rulmanlı yataklar sayesinde yüksek çalışma güvenliği
Açıklama

Parça no.

Ø 75 mm, 50 mm genişlik

602.00070

Ø 75 mm, 64 mm genişlik

602.00053

Açıklama

Parça no.

Ø 95 mm, 64 mm genişlik

602.00052

Komple set halinde poliüretan spiral 2000 sağ

201.27131

Ø 75 mm, 105 mm flanşlı

602.00281

Komple set halinde poliüretan spiral 2000 sol

201.27132

Ø 95 mm, 130 mm flanşlı

602.00204
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jlı fiyatlar
Filtrelerde avanta

Yağ ve filtre değişimi

Grimme ayıklama bandları – olmazsa olmaz

Filtre ve hidrolik yağların düzenli değişimi, uzun vadede makinenizin duraksamadan çalışmasını sağlar.
Kapalı hidrolik devreye sahip olan makinelerde bile düzenli parça değişiklikleri yapmak gereklidir.

Farkı küçük detaylar yaratır:
Uzun çalışma ömrü için dayanıklı çelik malzemeden üretilen çubuklar
Ayıklama bandı akışının düzgün olması için özel kayış profilleri
A
 şınmaya karşı dayanıklı ve bakımı kolay olan burç kilidi

Performans:
• Hidrolik yağ
• Geri dönüş filtresi (kendi hidrolik sistemi), basınç filtresi (traktör
hidrolik sistemi), havalandırma filtresi
• Gerekir ise conta kiti / contalar
Avantajlarınız:
Hidrolik sistemin kirlenmesinin önüne geçilir.
Daha düşük arıza ihtimali
Makine değerini koruması
Açıklama

Parça no.

Yağ ve filtre değişimi SE 140

201.27508

Yağ ve filtre değişimi SE 75-55

201.27514

Yağ ve filtre değişimi SE 260

201.27509

Yağ ve filtre değişimi SE 150-60

201.27510

SE serisi için 1. ayıklama bandı:
SE 75-20/30/40

Ek toplama bandı olmayan
tipteki SE 150-60'da

Parça no.

Parça no.

35 mm aralıklı

300.48300

300.43095

40 mm aralıklı

300.48302

300.43096

Grimme Red-Label/Kırmızı etiket:
Kesinlikle orijinal
Sadece orijinal Grimme bandları Grimme Red-Label/
Kırmızı etiketi taşır ve size uzun bir çalışma ömrü
ile birlikte işlev garantimizi sunar.

Makineye özgü yedek parça listeleri
Şu andan itibaren size Agroparts üzerinden makinenize özgü yedek parça listelerini görebilme imkânı sunuyoruz.
Arama alanına makinenizin seri numarasını girdiğinizde, size doğrudan fabrikada monte edilen parçalar gösterilir.
Makinenize özgü yedek parça listeniz
Makinenize takılmış olan parçalar kırmızı renkte gösterilir
(bkz. Resim). Önceden olduğu gibi şimdi de makine
tipinize göre genel yedek parça listesinde bulunan diğer
tüm parçalar da size gösterilmektedir.
Örneğin farklı aralıklara sahip olan bir ayıklama bandına
mı ihtiyacınız var, mümkün olan seçeneklere hızlı bir bakış
atabilir ve bunları doğrudan sipariş edebilirsiniz.
www.agroparts.com

Çekilir tip hasat makineleri için joystik
Performans:
• K
 endini kanıtlamış Grimme kendi yürür makine kullanım konseptine sahip
olan konforlu joystik
• Bağlantı aparatı dahildir
Avantajlarınız:
Ç
 ekilir tip Grimme makinelerinizin tek el ile kullanımı
S
 erbest programlanabilen tuş ataması sayesinde kişisel isteğe göre
adapte edilebilir
T
 uş dokunuşu ile 5 adet çift etkili fonksiyon
M
 akinenin kontrol ve kumandası için joystiğin yatay ve dikey yönlerinin kullanımı
Hasat sonrası yönetim sisteminin kullanımı
H
 ızlı ve kolay bir şekilde donanım değişikliği
Açıklama

Parça no.

Çekilir tip hasat makineleri için joystik (SE-, SV- ve GT-serisi)

200.49814

Bilgi: Terminalin görüntü bağlantı noktasına yanlışlık ile yapılacak bağlantı, joystike ciddi hasarlara neden olabilir!
MDA donanımına sahip olan 2005 model ve üstü tüm SE-, SV- ve GT-serisi makinelerde kullanılabilir. Ayrıca şu
terminallerden herhangi birine ihtiyaç vardır: GBT 2100, VC 50, CCI 100 veya CCI 200.
Belirli koşullar altında (MDA, kullanım terminali) Grimme ekim makineleri için temini de mümkündür.

QR kodlarının yardımı ile iletişim bilgilerimizi hızlı ve kolay bir
şekilde akıllı telefonunuza yükleyin!

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