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Hyppere i
GH-serien

Vi forbeholder oss retten til endringer.
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God form på drillen –
godt for potetene!
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Gi potetene god plass:
hyppere i GH-serien
Forskjellige løsninger for
profesjonell potetdyrking
En ekte all-rounder: Den kraftige dobbeltrammen gir mulighet
for tilkobling av forskjellige hyppeskjær, skåler og harvetinder.
En annen fordel: Den kraftige konstruksjonen gir en
ekstrem vridningsstabilitet.

Forskjellige jordtyper fordrer forskjellig utstyr. Grimme har svaret:
På den kraftige rammen kan det monteres hyppeskjær eller skåler.

Fast
hyppeskjær

Kraftig fjær
med hyppeskjær

Fjæropphengte
skåler

Rask og enkel montering: Forskjellige harvetinder –
for gjennomskjæring og løsning av jord under alle forhold

Kraftig sentertind 4
pluss harvetinder
på sidene 1

Vanlig harvetind i 2
midten pluss harvetinder på sidene 1

Kraftig høyde- 4
justèrbar sentertind

Kraftig sentertind 5
(festet direkte
til rammen)

Valget er ditt: her er noen
av kombinasjonsmulighetene

Fjærmontert, kraftig
hyppeskjær 5 (montert
direkte på frontrammen) 5

Fast hyppeskjær med
harvetinder foran 2
(høydejustèrbare)

Fjærmontert, kraftig 5
hyppeskjær med harvetinder
foran (høydejustèrbare) 2

Store skåler med harvetinder
foran 3 (høydejustèrbare)

Større. Bredere. Lengre: et raskt blikk på de forskjellige harvetinder og spisser
Gjennomført solid: På det fremre, kraftige rammerøret er det som standard
en harvetind – det kan velges mellom forskjellige bredder på både fjær og spiss.

1

3

2

32 mm bred,
10 mm tykk,
390 mm lang

45 mm bred,
12 mm tykk,
520 mm lang

5

4

70 mm bred,
12 mm tykk,
590 mm lang

150 mm bred,
10 mm tykk,
580 mm lang

150 mm bred,
12 mm tykk,
660 mm lang
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Utstyr som raskt tjenes inn igjen:
drillformere fra Grimme

God form: De uavhengig
opphengte drillformerene bak
hyppeskjærene gir perfekte driller.
Kraftige fjærer gir det nødvendige
trykket – under alle slags forhold.
Forskjellige profiler kan leveres for
å oppnå ønsket form på drillen.
Trapesformet fasong
med høyhastighetsskjerm (tilleggsutstyr)
1

Buet fasong i rustfritt
stål med høyhastighetsskjerm (tilleggsutstyr)

Buet fasong i rustfritt
stål (på bestilling)

2

Buet fasong (standard)

Plass nok: Drillformeren som er
åpen på toppen (1) gir perfekte
driller også med langt potetris
(tilleggsutstyr).
Enkel innstilling: Dybdehjulene
justeres enkelt med en spindel
til rett arbeidsdybde (2)
(tilleggsutstyr).

3

4

God styring: Store rulleskjær
(tilleggsutstyr) tvangstyrer
maskinen i sidehellinger (3) ved
hjelp av en hydraulikksylinder.
Et alternativ: I stedet for
hyppeskjær kan det leveres
store skåler (4). Fordeler:
Lavt trekkraftbehov og bedre
jordstruktur. Drillformeren sørger
deretter for perfekt form på drillen.

Et godt alternativ på lett jord:
Kamrull (5) i stedet for
drillformer (tilleggsutstyr).

5

6

Fordeler: Den løse jordoverflaten
absorberer vannet bedre.
Kamrullene kan tilpasses
forskjellige radavstander (6).
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Sats på vinnerlaget: Grimme
hyppere med individuelle drillformere

Nok løs jord: Perfekt for etterfølgende
drillformer.

Grunnlaget for et godt resultat: Justèrbare hyppeskjær festet til kraftige fjærer gir
mye løs jord. Fjærbelastede drillformere legger opp jord slik du ønsker det. – Som
ekstrautstyr kan hver enkelt drillformer kobles sammen til en enhet.

Tekniske data
GH 2

GH 4

GH 6

GH 8

Antall rader

2

4

6

8

Radavstand

75 cm
Tilleggsutstyr:
over 75 cm

75 cm
Tilleggsutstyr:
over 75 cm

75 cm
Tilleggsutstyr:
over 75 cm

75 cm
Tilleggsutstyr:
over 75 cm

Hyppeskjær
eller skåler

Åpen, høy ramme: Skånsom mot ris
og poteter – selv ved sen hypping.

Valgfritt

Harvetinder
per får

1

1

1

1

Ekstra
harvetinder

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Tilleggsutstyr

Vekt

500 kg

800 kg

1.200 kg

1.600 kg

Bredde (v/75 cm)

2.000 mm

3.280 mm

4.800 mm

6.300 mm

Lengde

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

2.500 mm

Et godt resultat: Store, avrundede driller gir
god vekst og plass for potetene.
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