SE 75/85-55
1-radig, sidogående potatisupptagare med stor tank

Kraftfull och skonsam som
aldrig förr: nya SE 75/85-55
”Det finns ingenting som inte kan bli

SE-teknologin har Grimme utvecklat

digitaltekniken från Grimme. Detta

bättre!” – Den nya enradiga SE 75/85-55

den mest effektiva enradiga maskinen

gör den här modellen till rätt val för

maskinen byggdes helt efter detta

i sin klass med SE 75/85-55. Den har

alla potatisodlare resp. företag på

motto. För SE-serien är helt klart den

redan bevisat sin kapacitet på flera

marknaden som letar efter den bästa

mest sålda serien med sidogående

sätt – med en mångfald av praktiska,

upptagningskapacitet bland de en –

potatisupptagare. Globalt används mer

användbara vidareutvecklade tillbehör.

och tvåradiga maskiner som för

än 8.000 maskiner och de står för

Hit hör den 85 cm breda sållkanalen

närvarande finns att välja på. På

högsta kapacitet skonsam hantering av

för högre kapacitet, en tankkapacitet

de följande sidorna kan du läsa mer

grödan – made by Grimme. Baserat på

på 5,8 ton och den komfort ökande

om hur du kan ”skörda framgång”.
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U P P TA G N I N G

Stor kapacitet: inställd på skonsam
hantering av skörden redan från början
Baserat på praktisk erfarenhet
och gjord för praktisk användning:
Sidoupptagningen på höger sida
sörjer för enkel maskinhantering.
Den dragna upptagningsenheten
med stora, fjädrande rullskär och
blastindragningsrullar möjliggör
störningsfri skörd med upptagningsbredder (rullskärsavstånd) på 540,
580, 620 och 660 mm. Bärrullarnas
belastningstryck på kammen kan
ställas in manuellt. En automatisk
kamtrycksreglering med tryckinställning på manöverboxen
finns att få som tillval. Tryckregleringen förhindrar onödiga
igensättningar och jordkoksbildningar
i tung-våt jord samt skador på
potatisen om jorden är stenig.
Samtidigt bibehåller den
kamformen (1) på lätta jordar.
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2

Bra resultat: justera
inställningsvinkeln på billen så
att upptagningsdjupet blir perfekt
och använd två-delat skär i tunga
jordar samt tredelat skär för
medeltunga till lätta jordar (2).
Skydda billen med tillvalet
stensäkring för extra säkerhet.
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Perfekt vid riklig blastmängd: det
andra rullskäret (3) finns som tillval
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5
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Den gyllene medelvägen: utnyttja
den automatiska sidostyrningen
(tillval) (4). Draget styrs hydrauliskt
med hjälp av två sensorer som
sitter på bärrullen.
Enkel lösning: ställ in
upptagningsdjupet med
vantskruven (5) …
… eller hydrauliskt helt steglöst (6)
från förarstolen.

7

Friläggningsupptagning med bill:
bestående av stödhjul, hydraulisk
djupinställning och justerbar
borstmattehastighet, framför allt
lämplig på mycket lätta jordtyper

8

Friläggningsupptagning med
rotoraxel: som består av
rotoraxel för minimal
jordupptagning, stödhjul,
hydraulisk djupinställning samt
justerbar borstmattehastighet

9

Morotsupptagning: stora,
väldimensionerade stödhjul med
möjlighet till avståndsjustering,
mekanisk djupinställning och
en- eller tvåradig morotsbill. Olika
radavstånd och bredder möjliga.

Helt enkelt tre gånger så bra:
grönsaksenheterna som tillval för
upptagning av lök, rödbetor eller
morötter (7–9)

5

Individuella lösningar är perfekta l
ningar: din extrautrustning från Grim
Skördeförhållandena varierar år från år: de mest

faktorer. – Hur får man trots variationer alltid

inställnings- och utrustningsvari

varierande väderförhållanden, olika typer av

ett optimalt resultat? Med extrautrustning

möjligt för dig att anpassa uppt

jordar, flera olika potatissorter och många andra

från Grimme för SE 75/85-55. Många

dina behov.

Genomtänkt från början till slut
Sedan långt, långt tillbaka är hög kapacitet, robusthet och skonsam hantering av grödan en
mycket viktig detalj. – Detta gäller i alla arbetssteg eftersom varje överlämningspunkt eller
fallhöjd är en kritisk punkt. Eller för att uttrycka det på ett annat sätt: Var en kritisk punkt.
Fallhöjden från 1:a till 2:a sållmattan samt till 1:a piggmattan har reducerats ytterligare för

6

att hantera potatisarna ännu mera försiktigt. De väl tilltagna frånskiljningsaggregaten är
dessutom anpassade till maskinens stora kapacitet och garanterar ett rent skördegods.

5

11

10
9

6

11

13

4
12

3

2

12

13

8

7

9
10
11

5

6

4

5

3

2

lösmme!

SÅLLNINGSHJÄLPMEDEL

Ta med det viktigaste och låt det
oviktiga ligga – sållningshjälpmedlen

anter gör det

agaren helt efter

1:a och 2:a sållmattan
(gummivalsdrivning)
Sållmattorna övertygar med
ett lugnt och jämnt förlopp, lång

1

brukstid samt special-gummerade
drivrullar. Drivenheten under spolarna är
standard. Förskjutna spolar (tillval) förbättrar
jordtransporten på lätta jordar och förhindrar
en tillbakarullningstendens på ojämna ytor –
2

drivningen sker då under remmarna.
Pa te n t

Hög kam på bandet
Fullt potatisskydd genom höga kammar: den
extra skonsamma och skadefria matningen.

Minimal fallhöjd, maximalt skonsam:
tack vare minskningen av fallhöjden
från 1:a till 2:a sållmattan (1). En nästan
vågrät frammatning gör det möjligt.
Även den mycket låga fallhöjden från
2:a sållmattan till 1:a piggmattan (2)
hanterar din skörd varsamt. – Precis
som hos de medföljande aktiva
sidorna på 2:a sållmattan som
dessutom rengör sidoväggarna.

Man kan nästan säga att potatisarna svävar fram
och de kommer inte i kontakt med metalldelar.

Mekanisk rotorskak (tillval)
För ännu bättre sållningseffekt på den 1:a
sållmattan: Effekten hos den mekaniska rotorskaken kan justeras efter rådande upptagningsförhållande. Fantastiskt bekväm: den elektriska
styrningen över manöverboxen (tillval).

1

Hydraulisk pendelskak (tillval)
För ännu mer kraft på den 1:a sållmattan.
Effekten hos den hydrauliska pendelskaken
1 Dragstång

kan regleras individuellt med manöverboxen.

2 Bill
3 1:a sållmatta
4 2:a sållmatta
5 Grovblastmatta
6 1:a piggmatta
7 2:a rensenhet

Vibrerande batonger (tillval)
Uppluckring med vibrerande batonger:
Hydrauliskt drivna vibrerande batonger utför
ellipsformade rörelser och luckrar upp
potatiskammen effektivt.

1

Trekantsrullar i sållkanalen (tillval)
8 Försorteringsvalsar

(tillval)
9 Sorteringsbord
10 4st valssorterare

(tillval)
11 Tankfyllningselevator
12 Stenband
13 Elevatortank

Vill man öka sållningseffekten ännu mer kan man
koppla in trekantsrullarna (tillval). De rostfria
plåtarna i sållkanalen (tillval) är perfekta för alla
som inte vill ha så mycket fastsittande jord samt
en högre grad av skonsam produkthantering
genom lägre friktionsverkan. Stödhjul
som kan ställas in i höjdled gör det
möjligt att justera sållmattelutningen
för att underlätta sållningen ännu mer.

Hög kam på bandet

BLASTFRÅNSKILJNING

Original Grimme Know-how: flerfunktionsbandet.
Mer sållning. Mer frånskiljning. Mer inmatning.
Pa te n t

Patenterat flerfunktionsband

Sållning

Sålla, skilja, mata fram: tre funktioner i
ett arbetssteg tack vare flerfunktionsband.
Produktströmmen når försiktigt den 2:a
sållmattan från den 1:a med en minimal
fallhöjd. Därefter portioneras skördegodset
upp i fack.

Sållning

Frånskiljning

Frammatning

Den 2:a sållmattan skiljer
effektivt och skonsamt bort
jord, jordkokor och stenar,
sedan sker en transport till
1:a piggmattan.
Blastmattan som löper nära
den 2:a sållmattan skiljer bort
grovblasten från skördegodsströmmen och lägger tillbaka
den på fältet. Upp till tre
avstrykaraxlar kan användas
för frånskiljningen. Säkring
över slirkoppling är standard.
Fjädringen till avstrykarOptimal skonsam produkthantering: Grovblastmatta med mjuka PUkammarna garanterar lång
medbringare (avstånd mellan medbringarna 210 mm eller 280 mm)
brukstid. En extra avstrykarkam
kan levereras som tillval.
En kombination mellan 2:a
sållmattan och grovblastmattan
skapar fack för skonsam
skördegodshantering. De
transporterar potatisen
”portionsvis” till 1:a piggmattan.
Det ger en lugn skördegodsström vilket förhindrar
transportrelaterade skador
Steglös inställning möjligt som tillval: de sex återhållningspå potatisen.
kammarna (tre uppe och tre nere) på blastmattan.

Dubbelvalsavstrykare
Den effektiva frånskiljningen av
blastrester och mindre frånrens sker med
dubbelvalsavstrykare och gummipiggmatta
som kan levereras med olika delningar.
Höjden på dubbelvalsavstrykarna kan ställas
in med vev från sorteringsplattformen
för optimal anpassning till skördegodset.
Hydraulisk höjdinställning kan levereras
som tillval. Gummipiggmatta och
dubbelvalsavstrykare kan regleras steglöst
med tillvalet eget hydraulsystem för snabb
anpassning till varierande jordar. Den
steglösa lutningsinställningen av piggmattan
(tillval) är perfekt i sluttningar för att
optimera frånskiljningen.

Frånskiljning

Frammatning

Effektiv frånskiljning och skonsam
produkttransport i en enhet.

FRÅNSKILJNINGSAGGREGAT

Den som rensar rätt har det
lättare vid sorteringsbordet!
Typ UB – för jordar med mycket
jordkokor och lite sten
Gummipiggmattan finns som stängd matta
med plattor för lätta till medeltunga jordar
och som öppen matta med stavar för tunga
jordar. Hydraulisk drivning och elektrisk
lutningsinställning finns som tillval.
Fingermattans hastighet kan ställas in
steglöst hydrauliskt.

UB 900, dubbelfingermatta (tillval): Öka
frånskiljningen på jordar med mycket jordkokor.
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Typ SB – för jordar med mycket sten
Drivningen av gummipiggmattan är som
standard mekanisk. Optimera inställningsmöjligheterna på olika jordar med en
gummipiggmatta med hydraulisk drivning
(tillval). Stenar och potatisar som kommit
på avvägar leds direkt till ett förlängt
frånrensband.

Typ SB: för stenrika jordar

SB 900, dubbelborste (tillval): Ökade
frånskiljningsresultat på stenrika jordar.

Typ NB: Gummipiggmatta och avstrykarvals
drivs med traktorns hydraulik.

Typ NB: för jordar med litet rensningsbehov

Lönsamt tillval: 3 försorteringsvalsar

Ännu mer effektiv: 5 försorteringsvalsar

Frivillig uppsamlingsbehållare under
försorteringsvalsarna

Praktiskt: tillvalet transportband

Typ NB – för jordar med litet
rensningsbehov
Gummipiggmatta och avstrykarvalsar drivs
hydrauliskt. Hastigheten hos sorterings- och
gummipiggmattan samt avstrykarvalsen
regleras med maskinens manöverbox. En anpassning av skördegods och jordförhållanden
med en mekanisk lutningsinställning.

Försorteringsvals (tillval)
Små jordkokor, stenar, blastrester samt för
små potatisar sorteras effektivt bort av
försorteringsvalsar med tre eller fem valsar.
Valsavstånd från 0 – 40 mm kan ställas in
steglöst med centralstyrningen. Valsar som
är riktade i flödesriktningen förenklar
tömningen av sorteringsbordet.

Uppsamlingsbehållare under
försorteringsvalsarna (tillval)
Behållaren, som har en volym på
ca 200 kg, töms mekaniskt. Den
hydrauliska tömningen (tillval) sköts med
manöverboxen. Om man vill kan man
även använda sig av ett transportband.

SORTERA OCH RENSA

Sörj för bra resultat och bästa
kvalitet på skörden!
1

2

Fyra sorteringsvalsar (1) rensar
effektivt bort för små storlekar.
Valsavstånden på 0– 40 mm
kan ställas in steglöst över en
central inställningsenhet. Ett i
flödesriktningen ökande valsvarvtal
är skonsamt mot skördegodset.
Alternativet behållare:
uppsamlingsbehållaren för central
uppsamling vid kanten av fältet (2)
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3
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Sorteringsbord med nästan plan
yta: Upp till sex personer kan arbeta
vid sorteringsbandet (3) med
praktiskt frånrensband (5). Den
hydrauliska drivningen med steglös
hastighetsinställning gör att man
kan anpassa skördegodsmängden
och frånrensandelen på ett optimalt
sätt. Sorteringspersonalen behöver
bara trycka på en knapp för att
skicka en varningssignal till
förarhytten. Även stenslisk på
båda sidor av bandet kan
levereras som alternativ.
Stenlåda med transportband
(tillval) (4) med en kapacitet på
ca 1.000 kg. En hydraulisk
tömning är möjlig från traktorn
och/eller sorteringsbordet.

5

6

7

8

Mera sten: Stenlådan (6) har en
kapacitet på ca 700 kg. Fyllningen
sker genom praktiskt placerade
matningsrännor; tömningen sköts
mekaniskt per fotpedal på
sorteringsplattformen. Möjligheten
till hydraulisk tömning från traktorn
och/eller sorteringsbordet erbjuds
som tillval.

Minimala fallhöjder vid fyllning
av elevatortanken (7/8) genom
hydraulisk höjning och sänkning
av tankfyllningselevatorn. Dra nytta
av elevatorautomatiken (tillval):
när produktmängden i tanken ökar
höjer sig tankfyllningselevatorn
automatiskt i små steg för att
hålla kvar en jämn, låg fallhöjd.

E L E VAT O R TA N K

Stor volym och med mycket Know-how
1

2

Snabb och skonsam tömning:
Elevatortanken (1) med en tömningshöjd på 4,20 m. Den hydrauliska
tankhöjningen samt den genomtänkta tankinfästningen gör att
urlastningsbredden är nästan den
samma vid olika tömningshöjder.
Fallhöjdsoptimerad avlastning:
Om så önskas kan elevatortanken
utrustas med en sänkningsanordning
för tankytterdelen (2).

3

4

För alla som har stora saker på
gång: Den stora tanken (3) har plats
för 5.500 kg och man behöver bara
trycka på en knapp för att höja den
för avlastning.
Genomtänkt in i minsta detalj: Den
invändiga elevatortankmotorn (4)
arbetar inte bara tillförlitligt utan
är även skyddad mot påkörning.

Fler möjligheter: Öka din effektivitet med
ca 300 kg större tankkapacitet till 5.800 kg
med hjälp av lastningsoptimering (tillval) och
lastningsautomatik (tillval), vilket gör att
manuell styrning av tankfyllningen inte
längre behövs.

5

6

Faller mjukt tack vare
falldämpare (tillval) (5):
för skonsam lastning av
vagn eller låda.
Allt efter behov: Falldämpare (6)
erbjuds som tillval och kan fällas
in eller ut mekaniskt.
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Fungerar utmärkt: den
hydrauliskauppfällningen av
falldämparen (tillval) (7) gör att
man kan fälla upp falldämparen
från urlastningsflödet detta ger
även möjlighet till toppning av
mycket höga transportfordon.
Perfekt för säckprodukter:
säckfyllningstratten (tillval) (8)
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Fyller storstilat: BIG BAG
påfyllningsanordning (tillval) (9)
Utmärkt tillval för ännu mera
skonsam skördehantering: på
fuktiga jordar gör elevatortanken
med rostfriaplåtar (10) det möjligt
att undvika att jordklumpar
fastnar och blir hårda.

11

12

Fyra sorteringsvalsar (11)
separerar bort önskad
understorlek som kan lastas
över separat i den delade
elevatortanken.
Hos den delade tanken är
volymen 1.300 kg för de
utsorterade potatisarna –
transportbandet för de
utsorterade potatisarna sitter
under sorteringsbordet (12).

Lönsamhet över hela
linjen: optimal skonsam
produkthantering genom
mjuk tankduk, korta
tömningstider tack vare
vågformad bottenstruktur,
hydraulisk tanktömning
med två hastighets
hydraulmotor för snabbare
tanktömning (tillval).
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Dubbla möjligheter, delad
tank (tillval) (13): endast
möjligt i samband med
sorteringvalsar (tillval) (11).

PÅ K O P P L I N G O C H D R I V N I N G

Ett bra samarbete:
stark drivning, robust drag
Så går det bra att arbeta: den
servicefria drivenheten till den 2:a
sållmattan och den stormaskiga
blastkedjan (1) sörjer för att
maskinen arbetar lugnt. Arbetet
vid sorteringsbordet underlättas
av att man har bra uppsikt över
de båda rensaggregaten.

Alltid bra koppling: ett kulkopplingsdrag kan
levereras som tillval. Alternativt kan maskinen
kopplas på säkert under kraftuttagsanslutningen.
Alla dragöglor kan ställas in i höjd för att passa
olika dragfordon (4).

1

Lantbruksdrag
Hitchdrag
Kuldrag (tillval)
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Den hydrauliska sidojusteringen
av draget (2) och kardanaxelns
centrala placering ger ett lugnt
arbetssätt hos drivenheten samt
lång brukstid.

2

3

4

Väldigt rörlig och stabil: kardanaxeln
med vidvinkel (tillval) och det
hydrauliska stödbenet (3)

Trestegsväxellåda (5): hastigheten
reduceras hos alla mekaniskt drivna
enheter för att anpassa maskinen
till känsligt skördegods.

5

6

7

Hydraulisk hjulstyrning (tillval) (6):
mycket smidig – liten vändradie.
Alltid i rätt läge: med den
standardmonterade hydrauliska
lutningsutjämningen (7)

CAN-BUS STYRT ÖVERVAKNINGSSYSTEM

Ditt eget kontrollcenter
Slirningsövervakning –
2:a sållmatta
Slirningsövervakning –
1:a piggmatta

Reagera snabbare: det CAN-Busstyrda videoövervakningssystemet
VISUAL-PROTECT finns som tillval
och kan användas till heltäckande
övervakning av alla funktioner
på upptagaren. När ett problem
uppträder i maskinen kopplar
bildskärmen automatiskt över till
den aktuella kameran. Föraren kan
därmed bilda sig en uppfattning om
felet direkt. VISUAL-PROTECT kan
användas till alla CAN-Bus-styrda
Grimme maskiner inom sådd-, skörd-,
lagrings- och sockerbetsteknik.

M A S K I N S T Y R N I N G O C H D I G I T A LT E K N I K

Skörda framgång – med ett knapptryck:
Grimme digitalteknik
Dra nytta av maximal användarvänlighet.

kontrollera och ställa in alla avgörande

Den digitala manöverboxen GBT 2100

maskinfunktioner och hämta viktiga

erbjuds nu för första gången i den här

parametrar (t.ex. totalt bearbetad areal)

klassen för att öka bekvämligheten och

bekvämt från förarsätet. – På det sättet

pålitligheten ännu mer. Den digitala

får du ut största möjliga kapacitet från din

revolutionen gör det möjligt: Du kan

SE 75/85-55 i alla skördesituationer!
Genom att kombinera digitalteknik
med manöverboxen GBT 2100 blir
det även möjligt att styra ytterligare
funktioner från dragfordonssätet
eller från sorteringsbordet: t.ex.
den steglösa inställningen av
de sex återhållningskammarna
(treuppe och tre nere) på den
stormaskiga blastkedjan, den
steglösa djupinställningen av billen,
den steglösa lutningsinställningen
för 1:a och 2:a piggmattan resp.
avståndshöjden hos dubbelvalsavstrykare på 1:a och 2:a piggmattan
eller programmeringen av
funktionen ”Radstart och -slut”.

Full kontroll (tillval): ett
videosystem med bildskärm och
kameror – kan utökas med upp till
åtta kameror – och bildföljden kan
programmeras fritt på bildskärmen

Klassikern: den som föredrar
den analoga manöverterminalen
kan även i fortsättningen få detta
beprövade system.
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Bättre än en lång historia:
en lång framgångshistoria

Skörda framgång! Från början:
Grimme erbjuder dig individuellt
anpassade kompletta lösningar –
från bäddbearbetning,
sådd- och underhållsteknik till
skörd- och lagringsteknik.

Innovation är tradition hos Grimme –

år 1861, fyra generationer tillbaka. Men

och har varit det ända sedan företaget

det räcker inte: även vägen som för oss

grundades av Franz Carl Heinrich Grimme

fram till dessa innovationer är numera
tradition. Hit hör ett ständigt utbyte av
tankar och funderingar mellan människor
som arbetar praktiskt med våra maskiner
och Grimme konstruktörerna. Det är bara
på detta sätt som det är möjligt att
konstruera produkter som ”baseras på,
och är gjorda för, praktisk användning”. Det
är därför ingen överraskning att Grimme år

Ytterligare en garanti för
framgång: Grimme teamet med
över 1.500 kvalificerade och
högmotiverade medarbetare i
Grimme företagsgruppen.

1958 – som en av de första tillverkarna
överhuvudtaget – kunde producera den då
slagkraftiga, enradiga elevatormaskinen
”Universal”. Under årens lopp har Grimme
konstruerat en mängd innovativa maskiner.
Många av dem hittar man i dag bland
hörnstenarna inom konstruktionen av
jordbruksmaskiner. Framgången talar för

Vårt läge: Grimme och
potatisodling är numera ett
lika känt begrepp som den
röda färgen på våra maskiner.

sig själv. Användare jorden runt uppskattar
den pålitliga och kraftfulla modellen i
SE 75-serien än i dag. Men det slutar inte
här: fram till i dag har Grimme fortsatt att
optimera skördetekniken år efter år –
”SE 75/85-55” har de senaste tekniska
finesserna. Totalt kan vi se tillbaka på mer
än 140 år med jordbruksmaskiner och
tillsammans kan vi och du glädja oss åt
lovande framtidsutsikter.

17

Över 80 länder. Fem kontinenter.
Ett mål: helt nöjda kunder
Oavsett om det gäller länder långt, långt
bort som Argentina och Australien eller vår
hemmamarknad i Tyskland: teknik
från Grimme uppskattas av
användare världen runt i lika stor
omfattning. Detta blir ännu mera
anmärkningsvärt om man tänker på att
klimatzonerna varierar i de olika länderna
och att det därför ställs helt olika krav
på maskinerna.
Hur Grimme ändå klarar av uppfylla
förväntningarna hos kunder i mer än 80
länder? Framgångsreceptet är det arbetssätt
som Grimme tillämpar sedan årtionden
tillbaka. Det är framför allt två faktorer som

underhållsteknik till skörd och lagringsteknik.

gör det möjligt att ta fram produkter som

Företaget har numera även utvecklats till

passar exakt på de olika marknaderna.

specialist på området sockerbetskörd.

Å ena sidan den jämlika kommunikationen
med användarna och å andra sidan det
ständiga utbytet av erfarenheter mellan
Grimme-medarbetare samt mellan
distributörer och service-dotterbolag världen
över. Det innebär att produkterna granskas
från alla möjliga tänkbara synvinklar. Detta
samarbete kännetecknar Grimme produkter
i den dagliga insatsen. – I varje kampanjfas:
Grimme erbjuder special- och kompletta
lösningar, från bäddbearbetning, sådd- och

En annan garant för företagets internationella framgång är Grimmes servicekoncept. Våra distributörspartner och
egna representanter finns i mer än
80 länder och erbjuder certifierad
24 timmars service, original Grimme
reservdelar och kompetent rådgivning
direkt på plats. På det här viset når vi
vårt gemensamma mål – kampanj för
kampanj: Skörda framgång!

Innovativ teknik från
Grimme – hemma i mer
än 80 länder världen runt

Tekniska data

SE-familjen

8.920 mm

Bredd

3.000 mm

Höjd

3.500 mm

Vikt (tom)

5.100 kg (i grundutförande)

Färdbroms

Hydraulbromsar/Tryckluftbromsar (tillval)

Påkoppling

Drag, påkoppling under kraftöverföringsaxeln

Kraftöverföring

Kardanaxel, kilremsdrivning, kraftuttagsvarvtal max. 540 v/min.

Axel

Hydraulisk lutningsinställning

Däck

500/60-22.5

Upptagningsaggregat

Dragen upptagningsenhet, två dragna rullskär, fjädrande upphängning, val
mellan 540 mm, 580 mm, 620 mm eller 660 mm;
bill med två eller tre blad;
dragen bärrulle 410 mm bredd för 540 mm-upptagning, 450 mm bredd
för 580 mm- och 620 mm-upptagning eller 490 mm bredd
för 660 mm upptagning;
två blastindragningsrullar, 400 mm diameter

1:a sållmatta

750 mm eller 850 mm bredd, 2.250 mm lång

2:a sållmatta

750 mm bredd, 2.680 mm lång
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Längd

SE 75-20: för små till mellanstora odlingsarealer,
mycket kompakt (låg) konstruktion, elevatortank
för 2.000 resp. 2.300 kg.

Blastfrånskiljning Grovblastmatta med avstrykaranordning inkl. sex stycken återhållningskammar
Grovblastmatta 850 mm bredd, 4.700 mm lång
1:a rensverket

I längdriktningen löpande gummipiggmatta med dubbelavstrykarvals,
mekanisk drivning och mekanisk lutningsinställning, dubbelavstrykarvals kan
ställas in i höjdled med Wire:
1.000 mm bred, 1.700 mm lång

2:a rensverket

Gummipiggmatta, mekanisk drivning och mekanisk lutningsinställning,
650 mm bredd, 1.450 mm lång

SE 75-30: för mellanstora till stora
odlingsarealer, kompakt (översiktlig) konstruktion,
elevatortank för 3.000 resp. 3.300 kg.

Typ UB: hydrauliskt drivet fingerband (tre rader) med avstrykarvals
Typ SB: hydrauliskt driven borstmatta med frånrensband som är förlängt bakåt
Typ NB: hydrauliskt driven gummipiggmatta med avstrykarvals
Sorteringsbord

Sorteringsbord typ UB/SB 765 mm bredd (tillval 850 mm bredd)
Frånrensband 360 mm bredd (850 mm brett sorteringsband = 280 mm bredd)
Drivning sorteringsband: steglöst hydraulsikt inställbart
Drivning frånrensband: separat steglöst hydrauliskt inställbart
Sorteringsbord typ NB 850 mm bredd
Arbetsplattform: minst fyra och två personer på varje sida (totalt sex) med
varningsanläggning för kontakt med fordonsföraren

Elevatortank

Tömningshöjd: 4.200 mm
Volym: 5.800 kg (inklusive lastningsoptimeringen)
Drivning: steglöst hydrauliskt inställbar

Hydraulik

Elektromagnetiska ventiler

Elsystem

Digitalstyrning (standard) och om så önskas analogstyrning

Vänd dig till din Grimme-återförsäljare för rådgivning och service:

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

SE 75-40: för stora odlingsarealer, översiktlig konstruktion, elevatortank för 4.000 resp. 4.300 kg.

Denna broschyr är framtagen för en internationell marknad. Bilder och illustrationer, såväl som utrustningar och tekniska data skall ses som vägledande. För exakta uppgifter, kontakta närmaste Grimme-återförsäljare.

Transport
05/09/2000

SE 75/85-55
Övergripande
mått

