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حول العالم
فى اكثر من 120 دولة حول العالم توجد تكنولوجيا البطاطس البنجر و الخضار الحديثة من ماركات 

 ASA-LIFT و GRIMME , SPUDNIK
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GRIMME, شركة العائلة
من 150 عامًا, تأسست شركة العائلة فى 

مدينة  Damme, شمال المانيا.  بدأ والد 

المالك الحالى Franz GRIMME فى 

1930 بتطوير حصادات البطاطس. اليوم 

2000 موظف حول العالم يعملون لمجموعة 

 GRIMMEهذا يشمل, GRIMME

Landmaschinenfabrik ولكن ايضًا 

شركات SPUDNIK )تكنولوجيا البطاطس 

و الصناعة فى الواليات المتحدة االمريكية(, 

ASA-LIFT )تكنولوجيا الخضروات من 

الدنمارك( باالضافة إلى RICON )شركة 

 INTERNORM , )مبيعات لقطع الغيار

 GRIMMEالبالستيك و الهندسة( و(

Solutions )خدمات هندسية( 
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GRIMME عائلة
 .Christoph و Philipp و ابنائه Christine المجموعة فى جيلها الرابع مدعومًا بنشاط من زوجته Franz Grimme يقود

اكثر من 1300 موظف يعملون فى المقر الرئيسى فى Damme ,يتم تصدير 85% من المعدات فى اكثر من 120 دولة 

 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
الحصاد

تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات



 ASA-LIFT
 Metalvej

 Sorø 4180
الدنمارك

GRIMME إسكندينافيا
 11–9 Løvhegnet

 Rødkærsbro 8840
الدنمارك

مجموعة GRIMME في لمحة
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 .GRIMME NL B.V
 460 Postbus

 AL Waalwijk 5140
هولندا

 GRIMME Ireland Equipment Ltd
 Dooroque

 Ballyboughal, Co. Dublin
ايرلندا

المصنع الثانى, 12 كم من المقر الرئيسى 
Niedersachsenpark

ASA-LIFT فى الدنماركSPUDNIK in Blackfoot/Idaho الواليات المتحدة االمريكية

 GRIMME Fife
 Faraday Road 3

 Glenrothes
 2RU Scotland, KY6

بريطانيا العظمى

 GRIMME Shrewsbury
 Cartmel Drive

 Harlescott Industrias Estate
 3TB Shrewsbury, Shropshire, SY1

بريطانيا العظمى

 GRIMME York
 Kilnfield House

 Common Road 45
 5PA Dunnington, York YO19

بريطانيا العظمى

 Ltd بريطانيا GRIMME
 Station Road Swineshead

 Boston
 3PS 20 Lincolnshire, PE

بريطانيا العظمى

GRIMME فرنسا
5158 Chemin de la Wissche

Hardifort 59670
فرنسا

GRIMME فرنسا
 Allée du Danemark

 1 ZAC Artoipole
 Feuchy 62223

فرنسا

GRIMME بولندا 
 1 Zabikowo

 Zabikowo 100–63
بولندا

 Salzkottener Maschinenbau GmbH
 6 Ferdinand-Henze-Straße

 Salzkotten 33154
المانيا

 SPUDNIK Equipment Company LLC
 North 100 West 484

 83221 Blackfoot, Idaho
الواليات المتحدة االمريكية

 SPUDNIK Equipment Company LLC
 Airport Drive 110

 04769 Presque Isle, Maine
الواليات المتحدة االمريكية

 SPUDNIK Equipment Company LLC
 Centennial Drive 300

 83336 Heyburn, Idaho
الواليات المتحدة االمريكية

 SPUDNIK Equipment Company LLC
 12th Street West 1410

 Grafton, North Dakota
الواليات المتحدة االمريكية

الدول التي تنشط فيها 
GRIMME

بلدان يوجد فيها شركات 
GRIMME فرعية لدى
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 RICON GmbH
 Vertriebsgesellschaft

 3 Turmweg
 Damme 49401

المانيا

GRIMME بلجيكا
 27 Rue de la Cortewilde

 Houthem 7781
بلجيكا

GRIMME بريطانياGRIMME فرنساGRIMME روسيا

 GRIMME Solutions GmbH
 32 Hunteburger Straße

 Damme 49401
المانيا

 INTERNORM البالستيك و الهندسة
 5 Robert-Bosch-Straße

 Damme 49501
المانيا

 GRIMME Landmaschinenfabrik
 2 GmbH & Co. KG · Werk

 2–1 .Lüneburger Str
 Rieste 49597

المانيا

 GRIMME Landmaschinenfabrik
 1 GmbH & Co. KG · Werk

 32 Hunteburger Straße
 Damme 49401

المانيا

 GRIMME Vertriebsgesellschaft mbH
 35–33 Am Funkturm

 Uelzen 29525
المانيا

GRIMME روسيا
 g. Stariy Oskol ,64-1 ,3 m-n Dubrava, kvartal

 .Starooskolsky r-on, Belgorodskaya obl
 309502

روسيا

GRIMME روسيا
 Krasnodarsky kray ,44 ul. Kuybischeva

 Dinskoy r-on, Staromishastovskaya station
 353220

روسيا

GRIMME روسيا
 s. Detchino ,3.ul.Industrialnaya, d

 .Maloyaroslavetsky r-on, Kaluzhskaya obl
 249080

روسيا

GRIMME روسيا
 g. Buguruslan ,11-92 ul. Nekrasova

 .Orenburgskaya obl
 461630

روسيا

GRIMME روسيا
 s. Zavyalovo ,1- 1 ul. Molodezhnaya

 .Toguchinsky r-on, Novosibirskaya obl
 633478

روسيا

 GRIMME Agricultural Machinery )Beijing( Co.Ltd
 Shunyi District 2.Zhaoli Lu No

 Beijing 101301
الصين

GRIMME تركيا
 Özel Organize Sanayi

 Bogazköyü ,23 .Sok No.4 Bölgesi
 Nevşehir 50100

تركيا

 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
الحصاد

تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات

المقر الرئيسى

الشركات التابعة

الفروع

مواقع اإلنتاج
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تكنولوجيا الربيع
يتم وضع اساس الحصاد الناجح فى الربيع,  دقة 

الزراعة و االنتاج العالى يميزان آالت الزراعة من 

2-خط حتى 12-خط, مقيم الريدج وغرافة إقامة الريدج 

يستخدمان فى زراعة التربة لتوسيغ تكنولوجيا الربيع. 

روسيا البيضاء
فاصل الكتل الرملية

للجرارات من 95 حصان, فاصل قوى جدًا للكتل 

الرملية فى التربة الحجرية او التربة ذات الكتل 

الرملية 

الهند
زراعة 2-خط

للجرارات من 50 حصان, يمكن استخدام آالت 

الزراعة بخزان سعة 500كجم و عجلتين قابلتين 

لضبط االرتفاع باالضافة إلى اجسام مقيم الريدج 

مغطاه بأقراص 
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جنوب افريقيا
زراعة 4-خط

للجرارات من 95 حصان, آالت زراعة بخزان سعة 

3 طن و اختيارات عديدة من المعدات 

البرازيل
إقامة الريدج 4-خط

للجرارات من 70 حصان, مع مختلف الخيارات 

المتاحة ل2-, 6- او 8- خط

المغرب
معدة إقامة الخطوط 2-خط

للجرارات من 55 حصان, تشكيل الخطوط توجد 

ايضًا ل4-, 6- او 8-خط 

 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
الحصاد

تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات
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تكنولوجيا الحصاد
انتجت GRIMME حصادة البطاطس الكثر من 70 

عامًا مجموعة واسعة من المعدات تشمل حصادات 

المجرورة 1-, 2-, 3-, 4-خط, فضال عن حصادات 

ذات تشغيل ذاتى 2- او 4-خط. ال يهم إذا كانت التربة 

رملية, صخرية او ذات كتل رملية, المعدات المجربة 

متوفرة لجميع الظروف المختلفة حول العالم. 

الصين
ديجر

مدمح, قوى, ثالث نقاط للتركيب, ديجر 2-خط 

للجرارات من 85 حصان

االمارات العربية المتحدة
ديجر

للجرارات من 55 حصان, ديجر مجرور 2-خط مع 

إفراز المحصول من الجانب او الوسط ألداء عالى 

الواليات المتحدة 
األمريكية

حصادة بطاطس
حصادة بطاطس4 -خط من SPUDNIK مع 

المصعد ذات الحمولة الزائدة ألعلى فصل وإنتاج 
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الهند
حصادة بخزان 1-خط

ثبتت إمكانيتها االف المرات توجد الحصادة من 

سلسلة SE بخزان سعة 4 او 5.5 طن. للجرارات 

من 55 حصان

تشيلى
حصادة بخزان 2- خط

SE 150-60 بخزان سعة 5.8-, 6- او7-طن 

لزيادة االنتاج. للجرارات من 125 حصان. 

 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
الحصاد

تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات

VARITRON 470 الحصادة ذات التشغيل الذاتى 4-خط )خزان 7-طن( و TECTRON 415 )خزان 

Mercedes- 15-طن( تعمل فى هولندا. تم تجهيز الماكينتين بمسارات مطاطية واقية من االرض و بمحرك

Benz ذو كفاءة 490 حصان. 
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معدات المناولة
تتكون معدات المناولة الفعالة و اللطيفة على التربة, من 

خزان استقبال)طاولة تنظيف البطاطس تسع حتى 12 

شخص(, سيورنقل, محمل تخزين, اداة التحجيم باستخدام 

الشبك و حاشية الصندوق. 

الصين
خزان استقبال

العديد من وحدات تنظيف التربة و ضبط الدرجات 

متاحة بخزان استقبال 4م³)متاح خزان استقبال بحجم 

25 م³( معدة سهلة للغاية لتشغيلها. 

تركيا
رافعات النقل

مريحة لتشغيل 12.5-25م طول محمل التخزين.

تركيا
سير نقل

تتكون سلسلة SC من 7, 9 او 13 م سيور نقل. 

سلسلة TC هى تلسكوبية وطولها 13 او 16م. 
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جنوب افريقيا
حاشية الصندوق

تتحكم المستشعرات فى حاشية الصندوق االتوماتيكية 

بالكامل لضمان تقليل ارتفاع التفريغ وبالتالى ملئ 

الصندوق برفق 
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 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
الحصاد

تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات

خط التخزين الكامل) الواليات المتدة األمريكية( يحافظ على مناولة المحصول بتركيز.



مصر
التسمين العضوى 6-خط

قاطع عرش البنجر باستخدام الشواكيش من سلسلة 

BM هى للجرارات من 82 حصان. تخلق ارض 

معدة جيدًا, حيث يتم ازالة العرش من بين الصفوف. 
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تكنولوجيا البنجر
تقدم GRIMME إلى حد بعيد اوسع مجموعة من 

المنتجات فى تكنولوجيا البنجر. قاطع عرش البنجر 

باستخدام الشواكيش 6-خط, محشة عرش او حصادة 

بنجر مجرورة بجرار  تشمل مجموعة المعدات ذاتية 

الدفع خزان سعة 20 او 30-طن, عجالت أوبل6-خط 

او اسلحة تعمل ميكانيكيًا بالتربة بالدفع الذاتى 6-, 8- او 

9-خط. الماوس)معدة تنظيف و تحميل البنجر( فضاًل عن 

مقطورة خاصة الستكمال مجموعة المنتجات.

المانيا
التسمين العضوى 6-خط

وضعت االوراق بين الصفوف من خالل نظام مبتكر.



مصر
حصاد 6-خط

حصادة البنجر ROOTSTER بخزان سعته 

4-طن, وللجرارات من 150 حصان. المعدة سهلة و 

بسيطة للصيانة. 
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 GRIMME 
حول العالم

 GRIMME 
دائمًا موجودة

تكنولوجيا  شركة العائلة
الربيع

تكنولوجيا 
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تكنولوجيا 
التخزين

تكنولوجيا 
البنجر

تكنولوجيا 
الخضروات

المانيا
الماوس

لتنظيف وتحميل البنجر على مركبات النقل يتوفر 

الماوس بعرض يصل إلى 10 امتار.

من خاللREXOR ,620 MAXTRON 620 و REXOR 630 حصادات ذاتية الدفع 6-خط)8- او9-خط اختيارى( تقدم GRIMME أوسع مجموعة منتجات 

في هذا القطاع. 
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حصادة الكرفس و السلطة 
1-خط

تتوفر حصادة مركبة على جرار بارضية انتقاء.  

تتوفر وحدة تفريغ صندوق اتوماتيكية لثالث مربعات 

عرضية بعرض 1م كحد اقصى كخيار. 

حصادة الجزر 1-خط
يمكن ملئ الصناديق)1( او عبر عربة بمصعد)2( 

مقطورات او اكياس كبيرة 

تكنولوجيا الخضروات
 GRIMME و ASA-LIFT لسنوات عديدة, قامت

بتطوير آالت معالجة للتربة آمنة وفعالة لتقنيات 

الخضروات. برنامج واسع و مختلف من غرافة 

مجرورة, مركبة او حصادة ذات التشغيل الذاتى لمعدات 

المناولة.

جزر بصل البنجر االحمر الجزر 
األبيض

الهندبا البرية اللفت بصل كرفس ثوم شبت شمر الفاصوليا 
الخضراء

الكرنب الكراث فجل زهرة الثوم المعمر
المصابيح

1 2

سلطة

تتوفر حصادات البطاطس بنظام أخر اختيارى للبصل 

و الجزر 
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حصادة الكرنب 1-خط
متوفرة كمعدة مركبة 1-او 2-خط, او كمعدة مجرورة 

بخزان سعة 6-خط 

حصادة البصل 2-خط
إن الحصادة ذات التشغيل الذاتى )2- او 4-خط( 

VARITRON تؤهل نفسها لحصاد الخضروات إذا 

كانت هناك حاجة إلى أداء فصل وغربلة عالية, ولكن 

اقصى حماية للتربة

حصادة الكراث 1-خط
تتوفر الحصادة 1- او 2-خط اختياريًا مع نظام تعبئة 

اتوماتيكى و منصة بها مخزون من الصناديق.

 GRIMME 
حول العالم
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GRIMME دائمًا هناك على الفور 
نحن ندمن الخدمة المختصة من قبل الموظفين المدربين و 

المؤهلين لتجارنا او فروعنا فى اكثر من 120 دولة حول 

العالم. من خالل تجارنا ومركزنا اللوجيستى الحديث, 

ندمن توريد قطع الغيار االصلية لدى شركتنا. 

مصر
تدريب الصيانة

التدريب على الصيانة المهنية ال يحدث فقط فى مقرنا 

الرئيسى ولكن فى مقر الوكيل ايضًا. 

الصين
تدريب المستخدمين

نقدم النصائح العملية للمستخدم فى الحقول لضمان 

افضل استخدام للمعدة فى اى وقت. 

روسيا
الصيانة على الفور

إذا لزم االمر, مهندسوا الصيانة المؤهلين يضمنون 

دعمًا سريعًا لبدء تشغيل المعدة. 
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إنجلترا
االستشارات

تتوفر االجزاء المختلفة و المعقدة للمعدات, لذلك يتم 

تدريب موظفى قسم قطع الغيار بشكل دورى لضمان 

استمرار الدعم للعميل.

استراليا
التركيب

يضمن موظفو خدمة شريك المبيعات, التركيب 

االحترافى للجزء االصلى, إذا لزم االمر يحزوا بدعم 

من المصنع.

انجلترا
االجزاء االصلية ل

GRIMME
شكرًا للنظام اللوجستى المتطور, حيث يتم توريد قطع 

الغيار االصلية الالزمة فى جميع انحاء العالم.
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GRIMME حول العالم
البطاطس, البنجر و الخضروات المختلفة نمت فى 

جميع القارات حول العالم. ليس نظام الزراعة لوحده 

مهمًا للنجاح فحسب, بل ايضًا اللغة و الثقافة. فقط إذا 

كان الناس يعملون فى فريق, »حصاد النجاح« يصبح 

مضمونًا.

بنغالديش روسيا الهند

تشيلى

تشيلى

البرازيل جنوب أفريقيا
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إثيوبيا فيتنام الهند

إيران ليتوانيا استراليا
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GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland  
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.com

 قم بتنزيل تفاصيل االتصال الخاصة بنا على هاتفك الذكي
بسرعة وسهولة عن طريق رمز االستجابة السريعة!

ال يمكن طرح أي مطالبات فيما يتعلق بالنصوص والرسوم التوضيحية والمواصفات الفنية واألبعاد واألوزان والمعدات باإلضافة إلى مواصفات األداء. فهي تقريبية وغير ملزمة التغييرات في سياق التحسين التقني ممكنة في أي وقت.
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