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Blijft op koers: de Grimme
aanaarder met losse elementenkap

Detailopname van de geveerde losse
elementenkap.

Optimale werkstand: De woelertanden (in hoogte verstelbaar) maken de grond los.
De geveerde aanaarders brengen de grond op de rug en de vijf losse elementen
maken het karwei af. – Als optie kunnen deze rugvorm-elementen onderling worden
verbonden en/of worden dichtgemaakt.

Technische gegevens
GH 2

GH 4

GH 6

GH 8

Aantal rijen

2

4

6

8

Rijenafstand

75 cm
Optie:
>75 cm

75 cm
Optie:
>75 cm

75 cm
Optie:
>75 cm

75 cm
Optie:
>75 cm

Aanaarders
of schijven

Ook bij reeds hoog staand opkomend gewas
functioneert deze Grimme rugvormer probleemloos.

1

1

1

1

Extra
woelertanden

Optie

Optie

Optie

Optie

Gewicht

500 kg

800 kg

1.200 kg

1.600 kg

Breedte bij 75 cm

2.000 mm

3.280 mm

4.800 mm

6.300 mm

Lengte

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

Perfect resultaat: grote, buik vormige ruggen –
voor een optimale ontwikkeling van de aardappel.

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

Woelertanden
per voor

12/07/1000

naar keuze
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Aanaarders uit de
Grimme
GH-serie

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.

12/07/1000

Goed gevormd –
harvesting success!
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Halen er meer voor u uit: de
aanaarders/rugvormers uit de GH-serie
Het volledige programma voor professionals
Ons MultiTalent: Aanaarders, schijven of tanden in verschillende vormen kunnen
op het massieve dubbele frame met driepuntsbok worden gemonteerd.
Een verder pluspunt: de torsievrije, stabiele constructie –
ook onder grote belastingen.

Onze innovatieve oplossingen voor alle
grondsoorten: Originele Grimme aanaarders
Op de achterste massieve framebalk worden, al naar gelang
de omstandigheden, aanaarders of schijven gemonteerd.

geveerde
aanaarder

vaste
aanaarder

geveerde set
schijven

Snel en eenvoudig verstelbaar: stabiele woeltanden – voor het intensief losmaken van de grond
Op de voorste massieve framebalk zijn afhankelijk van de omstandigheden, diverse soorten woelertanden leverbaar.

Bladveertand
nr. 4 (in hoogte
en zijdelings
verstelbaar)
2 woelertanden nr. 1

Woelertand nr. 2
(in hoogte en zijdelings
verstelbaar)
2 woelertanden nr. 1

Bladveertand nr. 4
(in hoogte verstelbaar)

Bladveertand nr. 5
(niet in hoogte
verstelbaar)

Aan u de keuze: de standaard beschikbare
uitvoeringen in één oogopslag

Geveerde aanaarders nr. 5
met bladveertand nr. (5)
5
(niet in hoogte verstelbaar)

Starre aanaarders met
woelertand nr. 2
(in hoogte verstelbaar)

Geveerde aanaarder nr. 5
2
met woelertand nr. (2)
(in hoogte verstelbaar)

Schijven met instelbare veerdruk
gecombineerd met woelertand nr. 3
(in hoogte verstelbaar)

Groter. Breder. Langer: de verhoudingen van de woelertanden in één overzicht
Robuust en slijtvast: Op de voorste, massieve, draagbalk is standaard één tand per voor
gemonteerd – tegen meerprijs kunnen grotere en/of meerdere woelers worden gemonteerd.

1

3

2

32 mm breed,
10 mm dik,
390 mm lang

45 mm breed,
12 mm dik,
520 mm lang

5

4

70 mm breed,
12 mm dik,
590 mm lang

150 mm breed,
10 mm dik,
580 mm lang

150 mm breed,
12 mm dik,
660 mm lang

462-069_haeufeldammformer_NL_RZ 03.12.2007 18:33 Uhr Seite 4

Uitrustingen, die zich snel betaald maken:
de aanaardkap van Grimme

In topvorm: De achter de
aanaarders bewegend
opgehangen rugvormkap laat
ruime, strak gevormde, ruggen
achter. De benodigde druk
wordt door drukveren bereikt.
De gewenste ruggenvorm of
ruggenoppervlak worden bereikt
met de verschillende vormen van
de kappen die leverbaar zijn.
Trapeziumvorm incl.
speedkap (optie)

1

Buik vormig, RVS,
met speedkap (optie)

Buik vormig,
RVS (optie)

2

Buik vormig (standaard)

De aanaardkap (1) voor
opgekomen gewas (optie),
maakt deze machine
universeel inzetbaar.
De optionele steunwielen
kunnen met een verstelspindel
op de gewenste diepte (2)
worden ingesteld.

3

4

Een grote geleideschijf (optie) biedt
stabiliteit op glooiende percelen (3) –
tegen meerprijs met een
hydraulische cilinder uit te voeren
voor een comfortabele bediening
vanuit de trekkercabine.
Geveerde schijven in plaats van
aanaarders (4). Voordeel: vraagt minder
vermogen en zorgt voor een nog
betere verkruimeling. De aanaardkap
brengt daarna de rug in vorm.
Een oplossing op zeer
lichte grondsoorten: in plaats
van een rugvormkap kunnen
grote kooirollen (5) worden
gemonteerd (optie).

5

6

De losse kruimelige rugoppervlakte
neemt het (beregenings-) water
zeer goed op. De rollen zijn in
breedte verstelbaar (6).

