PATATES TEKNİĞİ
ŞEKER PANCARI TEKNİĞİ
SEBZE TEKNİĞİ

SE 150/170-60
Büyük bunkerli, 2-sıralı, yandan çekili patates hasat makinesi

Üst sınıfa hoş geldiniz: güçlü,
daha güçlü, SE 150/170-60!
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Son derece güçlü, sağlam ve güvenilir –

kapasiteli ayırma tezgahı, işi önemli

akışı koruyucu bir şekilde diğer ayıklama

Grimme’den SE 150/170-60. 2-sıralı,

derecede kolaylaştırır. El ele çalışan 2

aletlerine aktarılır – hepsi tek bir iş

yandan çekili, bunkerli hasat makinesi en

ayıklama bandı, en yüksek ayıklama

adımında! Yassı yükselen konveyör

yüksek alan performansı ve hızlı değişen

performansını ve ürün korumasını garanti

bantları, minimize edilmiş düşme

operasyon yerlerinde en büyük darbe

eder: Çünkü geri yuvarlanma etkilerinin

kademeleri ve yumuşak bir bunker bezi,

gücü için tasarlanmıştır. Kullanımı, ayarı

önlenmesi ve alınan toprağın 1. bant

makine içinde koruyucu bir mahsul

ve bakımı kolay bir şekilde bu üst sınıf

üzerindeki elek performansı ancak 2 bant

işleme sağlıyor. Mahsulünüz için güçlü

makine, zorlu şartlarda bile zahmetsiz

kullanımı sayesinde mümkün olmaktadır.

bir program: SE 150/170-60!

olarak kullanılır. Toplama tertibatının sağ

Toprak daha sonra 2. ayıklama bandı

tarafta düzenlenmesi sayesinde elde

üzerinden elenir, ot parçaları çevreli kaba

edilen cömert görüş alanı ve büyük yer

ot bandı üzerinden ayıklanır ve mahsul

İçindekiler
Toplama tekniği genel görünümü
Daha fazla performans – Eleme yardımları,
ot ayıklama ve ayıklama aletleri
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koruyucu yükleme için
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Tahrikler, bağlantı tertibatı, lastikler,
makine kumandası ve dijital teknoloji
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Kendinden motorlu SF 150/170-60
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Teknik veriler

18
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TOPLAMA TERTIBATI

Güçlü performans: Baştan itibaren
mahsul korumasına ayarlanmış
Sürücünün sağ tarafındaki yanal
toplama tertibatı, makinenin kolay
kullanımını sağlar. Yaylı pulluklu ve 2
ot çekme merdaneli, çekili set toplama
tertibatı, 540, 580, 600 ve 620 mm
toplama genişliklerinde (pulluk mesafesi)
sorunsuz sökme işlemi sağlar. Set
tamburunun set üzerindeki baskısı
opsiyonel olarak ayarlanabilir. Otomatik
set baskı kontrolü veya kumanda
terminalinde basınç ayarlı hidrolik set
yükü alma tertibatı opsiyonel olarak temin
edilebilmektedir. Basınç regülasyonu
örneğin çok ıslak topraklarda topaklaşma
gibi gereksiz sıkıştırmaları ve taş
yüklenmesinde patateslerin hasar
görmesini engeller. Aynı zamanda hafif
toprakta set yapısını korur (1).
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2

3
3
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Yüksek ot oluşumunda ideal:
opsiyonel 2. pulluk (2)
Altın orta yol: Otomatik set ortası bulma
tertibatından faydalanın (opsiyon) (3).
Set tamburu çerçevesinde sabitlenmiş
iki sensör üzerinden şaft, hidrolik olarak
kumanda edilir.
Hidrolik set yükü alma tertibatıyla (4) set
basıncında önemli derecede bir azalma
elde edersiniz (opsiyon).

5

6

7

İyi toplanmış: Ağır topraklar için 2
kanatlı, orta ve hafif topraklar için
3 kanatlı pulluk kullanın. Belleme
pulluklarını opsiyonel taş emniyetiyle
koruyun (5).
Kolay çözüm: İdeal bir sökme derinliği
için belleme pulluklarının ayar pimi (6)
üzerinden veya hidrolik ve kademesiz (7)
olarak çekici koltuğundan ayarlanması

8

Ekin toplama hafif topraklar için
belleme pulluğu ve kauçuk
merdane ile veya ağır topraklar
için rotor şaftı aracılığıyla
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Sebze toplama tertibatı:
destekleyici tekerlekli kesintisiz
belleme pulluğu. Özel
adaptasyonlar mümkündür.
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Üçü için de iyi: soğan, kereviz veya
havuç için opsiyonel sebze toplama
tertibatları (8 – 10)

Havuç toplama tertibatı: büyük
boyutlandırılmış, mesafe ayarlı
destek tekerleri, mekanik derinlik
ayarı ve bir ya da iki sıralı havuç
pulluğu. İstenen sıra genişlikleri ve
mesafeleri mümkündür.
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Çünkü sadece bireysel çözümler ideal
çözümlerdir: Grimme opsiyonlarınız!
Hasat koşulları sezondan sezona değişir: Farklı

optimal bir sonucu nasıl alablirsiniz?

hasat makinesini gereksinimlerinize

hava koşulları, farklı topraklar, çok sayıda patates

SE 150/170-60 için Grimme opsiyonlarıyla.

göre tam olarak uyarlamanızı sağlar.

türleri ve çok daha fazla faktörler. – Buna rağmen

Çok sayıda ayar ve donanım seçenekleri,

AYIKLAMA YARDIMCILARI

Önemli olanı alırlar ve önemsiz olanı
bırakırlar – eleme yardımları
1. ve 2. ayıklama bandı (lastik merdane
tahriki)
1. kısa ve 2. uzun ayıklama
bandından oluşan ideal
kombinasyon: Toprağın makineye optimum dozlanması.
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Uzun ömürlü özel lastikli tahrik

10

silindirleri sayesinde sessiz, eşit çalışma.

9

Çubukların altındaki tahrik standarttır.
11

4

Toplama bandı (isteğe bağlı)

5

Hidrolik olarak kademesiz tahrik edilen toplama
bandı ile elek kanalına ilave bir düşme kademesi

12

monte edilir – aşırı zorlu topraklarda performans
arttırımı ve nişasta patateslerinde sökme
1

performansını yükseltmek için.

3
2

Toplama bandı

P at en t

Yüksek kam kayışı
Yüksek kamlar sayesinde tam patates
koruması: Son derece koruyucu ve hasar

12

vermeyen taşıma. Patatesler sanki elle taşınır
1

ve metal parçalarla temas etmez.

7

Hidrolik titreşimli tokmak (opsiyon)

6

1. ayıklama bandında daha fazla güç için.
8

9

10

Hidrolik titreşimli tokmak, kumanda terminali

11

üzerinden bireysel olarak ayarlanabilir.
2

4

4

5

3

Ayıklama kanalında üçgen rulolar
Daha fazla ayıklama performansı için üçgen

5

rulolar vardır. Titreşim çerçevesindeki V2A
sacları, daha az yapışan toprak ve düşük
sürtünme etkisi ile daha fazla ürün koruması
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1

Bağlantı tertibatı

4

2. Ayıklama bandı

7 2. Çift merdaneli sıyırıcı

10 Ayırma bandı

2

Toplama tertibatı

5

Kaba ot bandı

8 Ayırma bandı

11 Bükülebilir ön bant

3

1. Kısa ayıklama bandı

6

1. Çift merdaneli sıyırıcı

9 Merdaneli ön sıralama
(opsiyon)

12 Hareketli tabana
sahip hazne

isteyenler için idealdir.

Yüksek kamlar

P at en t

OT AYIRMA

AYIRMA CIHAZLARI

Orijinal Grimme uzmanlık bilgisi: çok fonksiyonlu bant.
Daha fazla ayıklama. Daha fazla ayırma. Daha fazla taşıma.

Şimdi doğru ayıranın, ayırma
tezgahında işi kolay olur!

Patentli çok fonksiyonlu bant

Tip UB – düşük taş oranlı çok topaklı topraklar için

Ayıklama

Ayıklama, ayırma, taşıma: çok fonksiyonlu

İğneli bant isteğe bağlı olarak, hafif ile orta dereceli

bant sayesinde bir iş adımında üç işlev.

topraklar için plakalı bant, ağır topraklar için çubuklu bant

Minimal bir düşme kademesi üzerinden

olarak temin edilebilir. Parmak bantlarının ve iğneli bandın

ürün akışı koruyucu bir şekilde 1 ayıklama

hızları kademesiz olarak ayarlanabilir. Parmak bantları ayrı

bandından 2. ayıklama bandına taşınır.

hidroliklidir ve hızları ayrı olarak ayarlanabilir.

Ardından mahsuller, cepler içinde
porsiyonlar halinde yukarı taşınır.

Ayıklama

Ayırma

Taşıma

2. ayıklama bandı toprağı etkili ve
koruyucu şekilde ayıklar. Ardından
ayırma cihazına aktarım yapılır.

Tip SB – yoğun taş içerikli topraklar için
İğneli ve fırçalı bantların hidrolik tahriki sayesinde farkı
topraklarda optimum ayar olanakları. Yenilik: İğneli banda

2. ayıklama bandının hemen üstünde
yer alan ot zinciri otları mahsulden
ayırır ve tekrar tarlaya bırakır. 3 adet
sıyırıcı merdane, ayırma işlemini
destekler. Kaymalı debriyaj üzerinden
emniyet standarttır. Sıyırıcı tarakların
yayları uzun bir kullanım ömrü sağlar,
1 adet opsiyonel sıyırıcı tarak
opsiyonel olarak temin edilebilir.
Mahsul koruyucu cepli çantalar,
2. ayıklama bandı iğle kaba to bandı
kombinasyonunda oluşur. Bunlar
patatesleri „porsiyonlar“ halinde
1. ayırma cihazına taşırlar. Bu da
mahsul akışını durgunlaştırır ve
böylece taşımaya bağlı patates
hasarlarını önler.

Tip UB: Çok topaklı, az taşlı topraklarda en
iyi ayırma performansları

Ayırma

aktarımda bir ön ayırma yapılır. Hafif açılı olduğundan
patatesler fırçalı banda yumuşak bir geçiş yaparlar. Taşlar ve
ağır topaklar burada kalır ve temiz bir şekilde ayrılır. Sonuç:
Ayırma performansında önemli derecede bir artış.

Taşıma

Tip SB: Çok taşlı topraklarda yenilikçi kinetik taş ayırma cihazı sayesinde en
iyi ayırma performansları

Tip NB – düşük yabancı cisim içerikli topraklar için
Uzatılmış, hidrolik tahrikli ayırma bandının hızı, ayırma
bandındaki kumanda terminali veya çekicinin koltuğu
üzerinden kademesiz olarak ayarlanabilir. Mekanik bir eğim
ayarı sayesinde mahsule ve toprak koşullarına göre
Optimum ürün koruması: PU alıcılarla birlikte kaba ot bandı
(mesafeler isteğe bağlı olarak 200 mm, 280 mm)

1. ve 2. Çift merdaneli sıyırıcı

uyarlama yapılabilir. Ayırma bandının altındaki üçgen rulolar,

Etkili ot ayırma ve koruyucu ürün
taşıma bir arada

eleme ve dağıtma performansını arttırır; yoğunluk bir tutma
koluyla düzenlenebilir. Ek olarak hidrolik bir rotor baş kesici

A

temin edilebilir.

Artık otun ve küçük cisimlerin etkili olarak
ayrılması, 1. ve 2. çift merdaneli sıyırıcı ve

Tip NB ile 3. iğneli bant ve 3. sıyırıcı merdane, az
otlu topraklarda daha fazla performans için

çeşitli çubuk bölmeleriyle temin edilebilen
iğneli bantlar üzerinden gerçekleşir.

B

Mahsule optimum bir adaptasyon için bu

NB tipi ayırma cihazına sıyırıcı merdaneli bir iğneli bant
daha eklenir. Bu da etkiyi bir kez daha arttırır. Genel ayırma

iki adet çift merdaneli sıyırıcının ayırma

cihazının eğimi ayarlanabilir ve bu sayede ayırma bandı

bandına olan mesafesi ayarlanabilmektedir.
1. çift merdaneli sıyırıcı için hidrolik ayar
tertibatı opsiyonel olarak temin edilebilmek-

Tip NB: Az otlu topraklarda en iyi ayırma performansları

üzerinde patates dağılımı iyileştirilebilir.
1. Çift merdaneli sıyırıcı

tedir. Değişen toprak koşullarına hızlı

Ayırma performansını arttırmak için çift
merdaneli sıyırıcı (A), opsiyonel spiral
merdane (B)

Tip NB ile 3. iğneli bant ve 3. sıyırıcı merdane – az otlu topraklarda daha
fazla performans için

adaptasyon için iğneli bantlar ve çift

YENİ

merdaneli sıyırıcılar hidrolik tahrik üzerinden
kademesiz olarak ayarlanabilir. Bir başka

Maksimum ayırma performansı için XXL ayırma cihazı
ayırma cihazı (1); genişletilmiş ikinci ayırma cihazı (2) ve

artısı: Sıyırıcı kullanmadan karşılıklı
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Yeni XXL ayırma cihazı şunlardan oluşur: uzatılmış birinci

2

1

1. ayırma cihazında iki yerine üç sıyırıcılı merdane (3). Sıyırıcı

merdane temizleme sayesinde yüksek

merdanelerin daha düz bir açıdaki (4) özel düzeni % 40’a

işletim güvenliği.
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varan daha fazla geçiş ve büyük patates miktarlarının koruyucu
ve yüksek performanslı olarak yönlendirilmesini sağlar.
Büyük patates miktarlarında da etkileyici ürün akışı
2. Çift merdaneli sıyırıcı
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SEÇME VE AYIKLAMA

İyi sonuçlar ve mahsulün
en iyi kalitesini sağlayın!
1

UB veya SB ayırma cihazı kullanıldığında
5 adet hidrolik ayarlanabilir seçme
silindiri küçük boyları emin bir şekilde
ayırır (1).

2

NB ayırma cihazında 5 adet seçme
silindiri (2), bir merkezi ayar birimi
üzerinden 0 – 40 mm arasında
kademesiz olarak ayarlanabilir.
Akış yönünde artan merdane sayısı
mahsulü korur.

4
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Neredeyse düz yüzeyli ayırma tezgahı:
Ayırma tezgahında (3) 6 kişi ergonomik
çalışma koşullarında çalışabilir.
Her şey kontrol altında: GBT 817
kumanda terminali ile önemli tüm
ayırma fonksğiyonları personel
tarafından kontrol edilebilir. Ayırma
cihazları ve ayırma tezgahı hızı, hidrolik
tahrik sayesinde kademesiz olarak
ayarlanabilir. Bu da mahsül ve yabancı
sicim miktarına optimum adaptasyon
sağlar. Ayırma personeli acil kapatma
şalteriyle ayırma bandını durdurabilir ve
sürücüye akustik bir sinyal iletebilir (4).

5

6

Düşünülmüş: Bir çapraz konveyör
yabancı cisimleri ayırma tezgahının
altından taşır (5). Bu şekilde mahsule
tekrar karışmazlar.
Boşaltma bantlı taş kutusu (opsiyon) (6).
Doldurma işlemi uygun düzenlenmiş
atma olukları üzerinden gerçekleşir.
Çekici koltuğu veya ayırma bandı
üzerinden otomatik boşaltma yapılabilir.

7
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8

Hareketli tabana sahip haznenin
doldurulmasında ön bandın kaldırılması
ve indirilmesiyle minimum düşme
kademeleri (7/8). Ön bant otomatiğinden
faydalanın (opsiyon): Bunkerdeki dökme
seviyesi yükseldiğinde ön bant küçük
adımlarla otomatik olarak kalkar ve aynı
kalan düşme kademesine olanak sağlar.
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HAREKETLI TABANA SAHIP HAZNE

Uzmanlık bilgisiyle birlikte büyük kapasite
1

2

Düşme kademesi optimizasyonlu
aktarım: İstek üzerine hareketli tabana
sahip hazne bir bunker kafası indirme
teretibatıyla donatılabilir (1).
Sürüş sırasında yükleme: Yükleme
bunkeriyle (2) maksimum 3,50 m yan
duvar yüksekliğine sahip römorklar
hızlı ve kolay bir şekilde yüklenebilir.

4m

4m

3

4

Düşme yelkenli patatesi çıkışı için
hidrolik katlama tertibatı (opsiyon) (4)
sayesinde tertibat boşaltma akışından
dışarıya döndürülebilir ve çok yüksek
taşıma araçlarının optimum şekilde
doldurulması sağlanabilir.

2,50 m

2,30 m

6 tonluk hareketli tabana sahip hazne (standart):
Opsiyonel doldurma optimizasyonu sayesinde bunker
kapasitesi 300 kg arttırılarak 6300 kg’a yükseltilebilir.

Düşme yelkenli patates çıkışı sayesinde
yumuşak düşüş: Yükleme araçlarının
yumuşak dolumu için (opsiyon) (3)

Opsiyonel: Bunker kafası indirme tertibatlı 7,5 tonluk büyük
bunker, kapasiteyi büyük oranda arttırır. Önemli: Sadece geniş
aks ve çeki demiri askısıyla kullanılabilir, toplam genişlik büyük
iz genişliği nedneiyle 3,30 m’ye ulaşır (ülkeye özgü karayolları
trafik yönetmeliğine dikkat edin).

5

6

Pratik: düşme yelkenli patataes çıkışı
ile kombinasyonlu Big-Bag doldurma
tertibatı (opsyion) (5)
Sizin için daha fazlası: Doldurma
otomatiği (opsiyon) (6) sayesinde
manuel kumanda artık gerekli değildir;
hareketli tabana sahip haznenin
kapasitesi optimal bir şekilde kullanılır.

3,50 m

2,50 m

Opsiyonel: Sürüş sırasında pratik yükleme için 5,8 tonluk
yükleme bunkeri. Yükleme bunkeriyle maksimum 3,50 m yan duvar
yüksekliğine sahip römorklar hızlı ve kolay bir şekilde doldurulabilir.

7

8

Daha fazla mahsul koruması için parlak
opsiyon: V2A çıkışlı hareketli tabana
sahip hazne (7) nemi toprakta sertleşen
yapışmaların ve kabuklanmaların
oluşmasını önler.
Yumuşak bunker bezi, dalga yapılı zemin
kontürü sayesinde kısa boşaltma
süreleri ie optimum ürün koruması (8)

9

Büyük işler peşinde olanlar için: Büyük
boyutlandırılmış bunker bir düğmeye basmayla
yüklemek için hidrolik olarak 4,20 m çıkış
yüksekliğine getirilebilir. Direksiyon askısı sayesinde
farklı kaldırma yüksekliklerinde bile yükleme
genişlikleri aynı kalır. Yumuşak bunker bezinin dalga
yapılı zemin kontürü kısa boşaltma süreleri sağlar.
Hızlı bir boşaltma için iki hız kademesi arasında
seçim yapılabilir.

Son ayrıntısına kadar düşünülmüş:
Hareketli tabana sahip haznenin
içeride duran motorları (9) güvenilir
bir şekilde çalışır ve hasarlara karşı
korunmaktadırlar.
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Böyle iyi çalışılır: 2. ayıklama bandı
ve kaba ot bandının (1) bakım
gerektirmeyen tahriki, makinenin
sessiz olarak çalışmasını sağlar.
Ayırma organlarına olan iyi görüş
sayesinde ayıma tezgahındaki
işler kolaylaşır.

Çeki demirinin (2) hidrolik yan ayarı ve
mafsal milinin ortalı gidişi sayesinde
tahrik demetinde sessiz çalışma ve
böylece uzun kullanım ömrü sağlanır.

ASKI VE TAHRIKLER

MAKINE KUMANDASI VE DIJITAL TEKNOLOJI

İyi bir bağlantı:
güçlü tahrikler, sağlam askılar

Düğmeye basarak başarı hasadı:
Grimme dijital teknoloji

1

Her durumda iyi bağlanmış: Çeki demiri bağlantısı
opsiyonel olarak temin edilebilir. Alternatif olarak
makine, kuyruk mili bağlantısının altına güvenli bir
şekilde bağlanabilir. Tüm çekme halkaları, farklı
çekicilere göre yükseklik ayarına sahiptir.
Çekme kancası askısı ø 40 mm

2

Maksimum kullanım konforu için dijital

mans vb. gibi önemli parametreler ekran

kumandalı bir kumanda terminalini

üzerinde görüntülenebilir. Entegre hata

kullanabilirsiniz: Grimme SKE-S. Bunun sizin

teşhis sistemi sayesinde servis işleri çok

için anlamı sadece daha fazla konfor değil, aynı

kolaydır. İlave fonksiyonlara örn. „tarla başı“

zamanda maksimum güvenilirliktir. Ayrıca tüm

veya „tarla sonu“ programlaması da

Hitch veya Piton-Fix ø 50 mm

fonksiyonları sürücü koltuğu üzerinden

dahildir. – Bu sayede her hasat durumunda

Çeki demiri bağlantısı ø 80 mm (opsiyon)

kontrol edebilir ve ayarlayabilirsiniz.

SE 150/170-60 makinenizden maksimum

Opsiyonel olarak temin edilebilen kumanda

performans elde edersiniz!

3

terminali VC 50 (5) ile toplam hektar
performansı, işletim saatleri, günlük perfor-

Optimal lastiklerde her
zaman güvenli olarak yolda (3)

1

600/55-26.5
(Seri)

710/45-26.5
(opsiyon)

710/50-26.5
(opsiyon)

710/50-30.5
(opsiyon)

Kumanda terminali SKE-S
Seri üretim konforlu kumanda: Sezgisel
kumanda için VC 50 Terminal ve GBX
Terminal kombinasyonunu kullanın (1).

2

800/45-30.5
(opsiyon)

Makinenin mükemmel tek el
kumandası için, tuşların serbestçe
atanabildiği opsiyonel bir Joystick
sunuyoruz (2).

710/50-30.5
(opsiyon)

Üç kademeli şanzıman (opsiyon) (4):
Makinenin hassas
mahsule adaptasyonu – başlatma
çoklarının azaltılması

4

5

6

Hidrostatik tekerlek tahriki sayesinde
zorlu koşullarda bile önden çekiş (5)
Hidrolik aks yönlendirme: Yüksek
çeviklik – kısa dönüş manevraları. Her
zaman dengede: Seri üretim hidrolik
eğim dengelemesiyle (6) opsiyonel:
otomatik eğim dengelemesi

3

Dünyada eşsiz: Grimme tarafından
ortaklaşa geliştirilen, ISOBUS uyumlu
tarım makinelerinde kullanılabilen,
üreticiden bağımsız kumanda
konsepti CCI 200 (3) (opsiyon).

4

Düğmeye basmayla konfor: Opsiyonel
Clean Control (4) sayesinde, seçilen
ayırma üniteleri aynı anda kumanda
edilebilir, örn. temizlik amaçlı
kısa süreliğine % 100 performansa
çıkarma gibi.

MAKINE KUMANDASI VE DIJITAL TEKNOLOJI

En iyi sonuçlar için tutarlı kumanda
5

6

Daha hızlı reaksiyon: Opsiyonel
CAN-Bus kumandalı video denetim
sistemi Visual Protect, hasat
makinenizin çepçevre fonksiyon
denetimini sağlar.Makinede bir
problem oluşması halinde ekran
otomatik olarak ilgili kameraya geçer.

14

Dijital teknoloji ile opsiyonel kumanda
terminali VC 50 (5) kombinasyonu
sayesinde diğer fonksiyonlara çekici
koltuğu veya ayrıma tezgahı üzerinden
kumanda edilebilir: Örn. 6 gari tutma
taraklarının (3 yukarıda, 3 aşağıda)
geniş gözenekli ot zincirinde kademesiz
ayarı, sökme pulluklarının kademesiz
derinlik ayarı, kademesiz eğim ayarı
veya 1. ve 2. çift merdaneli sıyırıcıların
mesafe ayarı ya da „tarla başı, tarla
sonu“ fonksiyon akış programlamaları.
Ergonomik düzen sayesinde kumanda
terminali ve toplama tertibatı aynı
anda görülebilir.
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Sizin için daha fazlasını çıkarır:
Kendinden motorlu SF 150/170-60

16
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Teknik veriler
SE 150/170-60
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Ağırlık (boş)

11200 mm (şaftlı)
3000 mm (6 tonluk bunker) veya 3300 mm (7 tonluk ve 7,5 tonluk bunker)
3700 mm (standart lastikli)
Toplam ağırlık 9350 kg, aks yükü 7650 kg, destek yükü 1700 kg (temel donanım ağırlıklarıdır)

Temel donanım

Aksesuar programı

Bağlantı tertibatı

Çekme halkaları 40 veya 50 mm, çeki demiri/Hitch

Hidrolik şaft yönlendirme, 80 mm çaplı çeki demiri bağlantısı

Güç aktarımı

Ana tahrik: Bakımı kolay şanzıman tahriki, mafsal miller dahil, tahrik
devir sayısı 540 Dev/dak veya 1000 Dev/dak.

Üç kademeli şanzıman

Toplama tertibatı

Çekili toplama ünitesi, 4 çekili pulluk, yay yataklı, isteğe bağlı olarak
540 mm, 580 mm veya 620 mm mesafeli,
2 belleme pulluğu, 2 veya 3 kanatlı pulluk, 2 çekili set tamburu,
2 ot çekme ruloları, çap 400 mm

Set ortası bulma tertibatı, hidrolik pulluk derinlik kılavuzu, belleme pulluğu
için taş emniyeti, otomatik set yükü alma tertibatı, otomatik set basınç ayarı,
hidrolik hız ayarlı toplama bandı, 2. pulluk sağda, ekin toplama için lastik yüzeyli
merdane, 2 ot itme kızağı

1. Ayıklama bandı

Kanal genişliği 1500 mm: 1450 mm genişlikte, 2750 mm uzunlukta,
isteğe bağlı 28, 32, 35, 40, 45 ve 50 mm; Kanal genişliği 1700 mm:
1650 mm genişlikte, 2750 mm uzunlukta, isteğe bağlı 28, 32, 35,
40, 45 ve 50 mm

Elek bant kanalında V2A sacları, hidrolik tahrikli ve kademesiz hız ayarlu
titreşimli tokmaklar, elek kanalı genişliği 1700 mm

2. Ayıklama bandı

Kanal genişliği 1700 mm: 1650 mm genişlikte, 3900 mm uzunlukta,
isteğe bağlı 28, 32, 35, 40 ve 44 mm

Kayma kontrolü

Ot ayırma

Lastikli geri tutma taraklarıyla sıyırma tertibatı, kaba ot bandı
1750 mm genişlikte, 5400 mm uzunlukta

Hidrolik ayarlı geri tutma tarakları

1. Ayırma cihazı

Çift merdaneli sıyırıcılı çapraz çalışan lastik bant,
eğimi ayarlanabilir, 1300 mm genişlikte, 2340 mm uzunlukta

Patinaj denetimi, çift merdaneli sıyırıcılarda hidrolik yükseklik ayarı,
elektrikli hız ayarı

2. Ayırma cihazı

Tip UB, NB: boyuna yönde çalışan, çift merdaneli sıyırıcılı lastik
bantlar, 730 mm genişlikte, 2380 mm uzunlukta
Tip SB: Besleme bandı, kapalı tasarım, 730 mm genişlikte,
1300 mm uzunlukta

Elektrikli hız ayarı

3. Ayırma cihazı

Tip UB: çapraz çalışan lastik bant, eğimi mekanik ayarlanabilir,
1300 mm genişlikte, 1450 mm uzunlukta, çift parmak bandı (2 katlı)
ve yabancı cisim şeritli
Tip SB: 2 adet çapraz çalışan lastik bant, uzun lastik bant: 650 mm
genişlikte, 2350 mm uzunlukta; Kısa lastik bant:
650 mm genişlikte, 1450 mm uzunlukta; yabancı sicim şeritli
Tip NB iğneli bant-Igelband: çapraz çalışan lastik bant, eğimi mekanik
ayarlanabilir, çift merdaneli sıyırıcılar, yabancı cisim şeridi yok

Tip UB/SB: Elektrikli hız ayarı
Tip NB iğneli bant: 3. iğneli bant

Ayırma tezgahı

Uyarı sistemli, UB/SB 1100 mm genişlikte, NB genişliği iğne bantsız
900 mm, NB genişliği iğne bantlı 1100 mm, NB seçme tertibatıyla ve
iğne bant olmadan ve iğne bantlı 1000 mm genişlikte, yabancı cisim
şeridi (UB, SB) 340 mm genişlikte, en az 2 x 2 kişi için platform (UB,
SB), hidrolik tahrikli ayırma tezgahı

Yan boşaltma bantlı taş kutusu, küçük patatesler için kaplı silindirli ayırma

Hazne

Tahliye yüksekliği: 4200 mm, kapasite: 6000 kg,
2 kademeli tahrik, kademesiz ayarlı

Kapasite: 6300 kg doldurma optimizasyon dahil, düşme yelkenli patates çıkışı,
düşme yelkenli patates çıkışı için hidr. katlama tertibatı, 7,5 tonluk bunker
(makine genişliği 3300 mm), doğrudan yüklemeli 5,8 tonluk bunker (makine
genişliği 3300 mm), bunker kafası indirme tertibatı, düşme yelkenli patates
çıkışlı Big-Bag, ön tertibat otomatiği

Aks

Hidrolik aks direksiyonu
Hidrolik eğim dengelemesi

Aks ortası bulma, otomatik eğim dengelemesi
Hidrolik tekerlek tahriki

Lastik donanımı

600/55-26.5

710/50-30.5, 600/55-26.5 Michelin-Cargoxbib veya 710/45-26.5

Makine kumandası

Teşhis seçenekli CAN-Bus Elektronik

VC 50 kumanda terminali, Visual Control CCI 200-Terminal, renkli kameralı
renkli monitör, Visual Protect

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Germany · Telefon +49 5491 666-0
Fax +49 5491 666-2298 · grimme@grimme.de · www.grimme.com
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Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, teçhizatlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi hak
iddia edilemez. Bu değerler tahmini olup herhangi bir yükümlülük getirmez. Teknik geliştirmeler esnasında
değişiklik yapılması her daim muhtemeldir.

