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REXOR
Platinum Serisi
10 yılı aşkın süredir REXOR serisi, pancar, hindiba ve kereviz hasatında standartlar belirliyor.
20 ton hazne kapasiteli (30 m³) ve 653 BG motor gücündeki iki akslı REXOR 6200 Platinum ve
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İçindekiler

ve baltalı söküm sistemi de temin edilebilir.

Bir bakışta makinenin önemli özellikleri............4–5
Yaprak ayırıcı sistemler................................... 6–11
Sökme üniteleri..............................................12–17
Temizleme.....................................................18–25
Hazne............................................................26–31
Şasi...............................................................32–39
Motor.............................................................40–43
Kullanım ve konfor .......................................44–49
Geceyi gündüze çevirin ................................50–51
myGRIMME...................................................52–57
Teknik veriler.................................................58–59

2

3

REXOR
Platinum

Bir bakışta makinenin
önemli özellikleri:

ErgoDrive kabin
- YENİ: Premium konforlu koltuğun bulunduğu
özel ses yalıtımlı kabin sayesinde çalışmalar
rahat bir şekilde yapılır
-- İki adet CCI 100 kumanda terminali ile
sezgisel kullanım, ayrıca çok fonksiyonlu
joyistik ve kol dayamada bir kontrol paneli
-- Visual Protect: Kameralar ile fonksiyonların
takibi
-- ProCam: Daha fazla güvenlik ve daha iyi bir
genel görüş için makine çevresinin
görüntülenmesi
-- Sürücünün makineden emniyetli bir şekilde
inmesi için Coming-Home fonksiyonu
-- Temizliği kolayca yapabilmek için kabin
yanında kompresörlü hava çıkışı

Hazne ve boşaltma bandı
-- YENİ: Boşaltma bandı üzerinde daha iyi
bir görüş için haznenin ön kısmı yeniden
tasarlanarak daha dar tutulmuştur
-- YENİ: Hasat edilen ürünün halkalı
elevatörden hazneye hasar görmeden
aktarılmasını sağlayan ürün düşüş freni
-- Ürünün hızlı ve son derece korunarak
boşaltılabilmesi için iki adet bükülme
noktalı, uzun ve geniş yapıdaki
boşaltma bandı
-- Daha fazla emniyet için araç yüksekliği
sınırlı tutulmuştur ve iki adet bükülme
noktalı boşaltma bandı ile aracın ağırlık
noktası orta kısıma kaydırılmıştır

Yaprak ayırıcı sistemler
-- YENİLİK: Orijinal FM ile yaprak ayırma: Ürünün
en yüksek seviyede korunması ve ürünün kütle
verimi için hasat sırasında pancarlar
yapraklarından arındırılır ancak başları kesilmez
-- Minimal baş kesici ünite bulunan 3 farklı yaprak
ayırıcı sistem daha mevcuttur. Bunun
neticesinde, piyasada en fazla yaprak ayırıcı
sistem seçeneğini GRIMME sunmaktadır

Söküm sistemleri
-- Değişen koşullara karşı hızlı tepki
verebilmek için söküm diskleri üzerinde iyi
bir görüş mevcuttur
-- Diskli söküm sistemi: Ürünün en yüksek
seviyede korunabilmesi için, ürün henüz
söküm aşamasındayken aktif hidrolik tahrik
sistemi aracılığı ile etkili bir temizlik yapılır
-- Baltalı söküm sistemi: Değişen koşullarda
her sıranın derinlik ayarı, hızlı ve bağımsız
şekilde mevcut koşullara adapte olur
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Temizleme
-- Taşıma bandı:
∙∙ Olumsuz çalışma koşullarında bile en
yüksek akış kapasitesi için ön tekerler
arasında en geniş geçiş alanı
∙∙ Taş sıkışmalarında ters yönde otomatik
dönüş, düşük tıkanma riski, daha yüksek
sürüş hızları mümkündür
-- Speedtronic: Temizleme yıldızları ve halkalı
elevatörün yüke bağlı yapılan otomatik hız
ayarı sayesinde sürücünün iş yükü azalır,
ayrıca ürün daha fazla korunur ve ürün akış
miktarı artar

Halkalı elevatör
-- YENİ: Yenilikçi cepli tasarım sayesinde
% 25'e kadar fazladan akış kapasitesi
-- YENİ: Değiştirilen yönlendirme
geometrisi sayesinde halkalı elevatör
eşit ölçülerde ve ürünü daha fazla
koruyarak doldurulur
-- YENİ: İkinci temizleme yıldızı ve halkalı
elevatör arasında sürekli olarak dönen
düz yüzeyli silindir sayesinde daha az
toprak ve yaprak birikir

Motor ve tahrik sistemi
-- YENİ: 480 kW / 653 BG gücünde Mercedes-Benz (MTU) motor, egzoz
emisyon seviyesi kademe V
-- Elektrik kontrollü ve kademesiz yapıdaki
hidrolik tahrik sistemi sayesinde daha
yüksek sürüş konforu
-- Tahrik sistemindeki yüksek nitelikli
bileşenler sayesinde uzun bakım
aralıkları - „Made in Germany“
-- Her yönden rahat ulaşılabildiği için
bakımı kolay yapılır

Konfor
-- LED-aydınlatma (33 çalışma lambası)
sayesinde karanlıkta bile rahatça
yapılan söküm çalışmaları
-- YENİ: LED-şeritler ile aydınlatılan
motor bölümü
-- YENİ: Bakım çalışmaları için ergonomik
yapıda yerleştirilen ve kolayca dışarı
çekilebilen takım sandığı
-- YENİ: 15 l'lik el yıkama suyu bidonu
-- Aşınan parçalar için depolama alanı
-- Kolayca temizlik yapabilmek için motor
bölümünde kompresörlü hava çıkışı
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Orijinal FM ile
yaprak ayırma
Son derece hassas çalışan ve benzersiz bir yapıya sahip olan FM ile GRIMME, mükemmel hasat sonuçları
elde etmiştir. Sonuçta pancarlar başları kesilmeden yapraklardan tamamen temizlenir ve ürün kütlesinden
%10'a kadar fazladan verim elde edilir.

6
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

Sonuç

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

Çalışma şekli

Azami kütle verimi ve kazanç için

Çoklu mil, çelik ve lastik tokmaklardan

kusursuz bir şekilde yapraklarından

oluşan bir kombinasyon ile donatılmıştır.

arındırılmış pancarlar.

Kısa boydaki çelik tokmaklar yaprakları
ve aynı zamanda sıralar arasındaki
yabani otları keser. Uzun boydaki lastik
tokmaklar, hasat edilen ürünün başına
hasar vermeden, arka taraftan
yaprakları ayırır. Temizleme mili
üzerinde bulunan lastik tokmaklar,
hasat edilen ürüne hasar vermeden
ön taraftan yaprakları ayırır.

Sürüş yönü

Yapı
FM ünitesi, birbirine aksi yönlerde
hareket eden ve hasat edilen ürünü her
tarafından temiz bir şekilde
yapraklarından arındıran iki adet
tokmak mili ile donatılmıştır.
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Kolay ve
hızlı bakım
lastik takozların tekli değiştirilebilmeleri
sayesinde yapılır.
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Multi kıyıcı
Multi kıyıcı, pancar yapraklarını parçalar

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

Kıyıcı
Minimal baş kesici donanımlı kıyıcı çok

ve pancar başının etrafında bulunan

amaçlı kullanılabilir ve en zor koşullar

yeşil yaprakları temizler. Çelik ve lastik

altında da sorunsuz çalışır. Yapraklar

tokmaklı bir adet Multi mil ve devamında

sıraların arasına eşit ölçülde bırakılır.

ise minimal baş kesicilerden oluşur.
Solmuş pancar yapraklarının mevcut
olduğu kuru ürünlerde de en iyi şekilde
çalışır. Sonuç; baş kısmından en az
miktarda kesilen ve yapraktan yoksun
bir pancar.

Kombi kıyıcı
Kombi kıyıcı, yabani otların çok fazla
bulunduğu ürünlerde de sorunsuz hasat
yapabilir. Operatör, yaprakları sıraya
bırakma (Inline Sistem) ve yandan
boşaltma arasında kabin içerisinden
kolaylıkla geçiş yapabilir. Nemli toprak
koşullarında yandan boşaltma
yapıldığında hem çekiş, hem de eğim
dengelemesi oldukça iyileşir.

Minimal
baş kesici
Eşsiz yapıdaki minimal baş kesicinin
yağlama noktası yoktur ve bu
nedenle bakım ihtiyacı da yoktur.
Keskin baş kesme bıçağı, pancar
başını düzgün bir şekilde pancarın
gövdesinden ayırır. Her pancarın
başı en ideal şekilde kesilir.
Opsiyonel olarak, yeniden
keskinleştirme ihtiyacı olmayan,
aşınmaya karşı daha dayanıklı
ve tungsten kaplamalı bıçaklar
kullanılabilir.
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Diskli söküm sistemi –
benzersiz koruma
Hidrolik tahrikli ve yanal hareketli diskli söküm sistemi, olağanüstü ürün korumasını temin eder ve hasat
edilen ürünler temizleme ünitelerine getirilmeden önce bile çok iyi bir temizleme performansı sunar. Böylece
çok az miktarda toprak ve yabancı madde makineye girer, sonraki temizleme üniteleri de bu sayede daha
hafif ayarlarda çalıştırılabilir. Buna ek olarak, diskli söküm sistemindeki aşınma, baltalı söküm sistemine
kıyasla çok daha azdır, bu da bakım için daha az duraklama yapmak anlamına gelir.

12
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Yüksek
temizleme
performansı

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

En ideal görüş
değişen sökme koşullarına göre
ayarları hızla adapte edebilmek için
sökme ünitesi en iyi şekilde görülür.

ilgili sökme koşullarına göre diskli söküm
sisteminin avansının ayarlanabilmesi
sayesinde sağlanır. Olumsuz koşullarda
bile ürün, yerden yalnızca az miktarda
toprak ile birlikte ve neredeyse hiçbir
pancar ucu kırılmadan kaldırılır.

Temiz söküm
çalışmaları

Kolay ve
hızlı bakım

diskli söküm sistemi sayesinde, eşit

çünkü, toplama alanında bulunan her

ölçülerde büyümeyen ürünlerde bile

bir yapı grubuna rahatça erişebilir.

yapılır. +/-40 mm yanal hareket
sayesinde diskli söküm sistemi, tam
olarak sıra boyunca hareket eder.

Sürüş yönü

14
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Baltalı söküm
sistemi
Baltalı söküm sistemi çok amaçlı
kullanılabilir ve değişen toprak
koşullarında temiz ve güvenilir
şekilde çalışır.

En ideal görüş
sökme ünitesi üzerinde.
Böylece değişen sökme koşullarına göre
ayarlar hızla adapte edebilir.

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

Esnek tepki
Baltalı söküm bıçakları hasat edilen
ürünü topraktan kaldırır ve silindir
tezgahına aktarır. Her bir sıranın
derinliği, zemin yüzeyinin yapısına bağlı
olarak ayrı ayrı ve kademesiz
ayarlanabilir.

Kolay bakım
kabin içerisinden toplama bölmesinin
yukarı kaldırılması ile yapılır. Böylece
kurulum yapma süreleri kısalır ve günlük
çalışma performansları artar.
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Temizleme
Silindir tezgahından taşıma bandına ve temizleme yıldızından halkalı elevatöre kadar – Hasat edilen ürünler
en yüksek akış kapasitesinde, etkili ve korunarak temizlenir. Diskli söküm sistemi tarafından toprakların ve
yabancı maddelerin iyi bir şekilde temizlenmesinden dolayı, sonradan gelen temizleme üniteleri çok daha
hafif ayarlarda çalıştırılabilir ve bu sayede de ürünün hasar görme riski en aza iner. İlave bir artı:
Hem her bir temizleme ünitesi daha az aşınır, hem de giderler en aza indirgenir.
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Verimli
temizlik
Ürün akışı:
Silindir tezgahı – Taşıma bandı –
Temizleme yıldızı ünitesi – Halkalı
elevatör

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

En aza
indirgenen
ürün kayıpları
büyük silindir çaplarına (2.'den 4.
silindire kadar) sahip olan silindir paketi
opsiyonel donanımı sayesinde sağlanır.
Özellikle küçük boyda pancar ve hindiba

Ürünlerin
korunarak
aktarılması

bulunan çalışma alanları için. Silindir
çapı 101 mm yerinde 114 mm'dir.

ürünlerin net bir şekilde görülebilen
silindir tezgahı üzerine atıcı mil
tarafından aktarılması ile gerçekleşir.
Daha burada iken yoğun bir toprak ve
yabancı madde temizliği başlar.

En yüksek
akış kapasitesi
ön tekerler arasında bulunan 90 cm
genişliğindeki taşıma bandı ve 50 cm

Yabancı
maddelerin
ayırılması

geçiş yüksekliği sayesinde elde edilir.
Taş sıkışması durumunda taşıma bandı
otomatik olarak ters yönde döner ve
sürücünün kabinden inmesine gerek
kalmaz.

standart donanım olan çelik çekme
silindiri tarafından yapılır.
Çekme/koparma fonksiyonu kabin
içerisinden kolaylıkla kontrol edilebilir.

Hassas aktarım
En aza
indirgenen
aşınma
masrafları

hasat edilen ürünün taşıma bandından
temizleme yıldızı ünitesine
PUR-bölümleri aracılığı ile ürün kaybı
olmadan aktarılması ile sağlanır.

silindir tezgahı (silindirler 2-5) için opsiyonel
donanım olan aşınan parça paketi ve yine
bir opsiyon olan bölümlü çekme silindiri
(yenilik) sayesinde düşer. Bölümlü çekme
silindiri, taşların sıkışma riskini azaltır.
20
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Sürücüyü
rahatlatmak ve
en yüksek
seviyede ürün
korunması
çok hızlı ve hassas tepki veren standart
donanım Speedtronic ile sağlanır.
Speedtronic; temizleme yıldızları ve
halkalı elevatörde yüke bağlı yapılan
otomatik hız ayarıdır. Böylece sürücünün
ayarları manüel yapmasına gerek
kalmaz. Tıkanma riski en düşük seviyeye
indirgenir ve iyileştirilen ürün akış

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

%80'e kadar
zaman tasarrufu
yeni hızlı değiştirme sistemi ile sağlanır.
Sevk ızgaraları veya yaylı diş paketleri
hızlıca değiştirilebilir ve en ideal temizlik
için, ilgili hasat koşullarına hızlı bir
şekilde adapte edilebilir. Özel
tasarımlarından dolayı, sevk ızgaralarını
değiştirirken yapılabilecek ayar hataları
en aza indirgenir. En alt sevk ızgarası
ve yaylı dişlerin bir pakette bir araya
getirilmesi sayesinde, daha yoğun
temizleme yapılırken küçük pancarlarda
oluşan kayıplar en aza indirgenmiştir.

performansıyla ürün daha fazla korunur.

İyileştirilen
ürün akışı
temizleme yıldızı kanatlarının (sağda)
iyileştirilen düzeni ve yapısı ile sağlanır.
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Toprak ve
yaprak
birikmelerine
karşı korur
özellikle de nemli hasat koşullarında,
ayrıca ikinci temizleme yıldızı ve halkalı

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

Hazne
doldurulurken
ürün korunur
bunu da hazne zemini üzerindeki
sert düşüş etkisini en aza indiren
opsiyonel ürün düşüş freni sağlar.

elevatör arasında sürekli olarak tahrik
edilen düz yüzeyli silindir sayesinde
temizleme uğraşı en aza iner.

%25'e kadar
fazladan akış
kapasitesi
halkalı elevatörün benzersiz yapıdaki
geniş hacimli cepleri sayesinde
sirkülasyon hızı eşit seviyede kalır
ve ürün korunur.
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Hazne
REXOR 6200 Platinum ve REXOR 6300 Platinum, 20 tonluk (30 m³) ve 30 tonluk (45 m³) hazneler ile
donatılmışlardır ve bu sayede uzun süreli çalışmalar için çok idealdirler. GRIMME boşaltma konsepti,
hazneden gelen uzun yapıdaki ve 1,80 m genişliğindeki boşaltma bandı ile en yüksek miktardaki hasat
ürününün emniyetli bir şekilde ve en kısa sürede yığın üzerine veya nakliye aracına boşaltılmasını temin
eder. 4 m'ye kadar yükleme yüksekliğine sahip olan boşaltma bandı, durmadan (Nonstop) yapılan söküm
çalışmalarında yüksek kapasiteli nakliye araçları ile birlikte çalışabilme olanağı da sunar.
Haznenin iyileştirilen şekli sayesinde sürücü, boşaltma bandını çok iyi görür.
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

30 m³
hazne hacmi

Eşit seviyede
dolum yapılır

veya 20 ton kapasiteye sahiptir

çünkü önceden belirlenen doluluk

REXOR 6200 Platinum. Boylamasına ve
enlemesine kazıyıcı tabanlı hazne

seviyesine ulaşıldığında hazne doldurma
helezonu otomatik olarak yön değiştirir.

konsepti sayesinde hazne hızlı boşaltılır.
Boylamasına ve enlemesine kazıyıcı
tabanın hızı otomatik olarak ayarlanır.

45 m³
hazne hacmi
veya 30 ton kapasite
REXOR 6300 Platinum'u uzun
çalışmalar için ideal bir makine yapar.
Boşaltma süresi her iki modellde de bir
dakikanın altındadır.

Araç yüksekliği
sınırlı
tutulmuştur
ve araç ağırlık merkezi, boşaltma
bandındaki opsiyonel donanım olan
ilave bükülebilir parça ile araç ortasına
kaydırılmıştır. Alçakta bulunan elektrik
hatları ve dalların altından geçmek bu
sayede daha kolaylaşmıştır. Eğim
dengelemesi artar.
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YAPRAK AYIRICI
SİSTEMLER

Daha iyi ürün
koruması
boylamasına kazıyıcı tabandan

SÖKME
ÜNİTELERİ

TEMİZLEME

HAZNE

ŞASİ

MOTOR

KULLANIM/
KONFOR

MYGRIMME

TEKNİK
VERİLER

Kolay geçiş
bakım çalışmaları için motor
bölmesinden hazneye.

enlemesine kazıyıcı tabana geçişteki
5 cm'lik düşme mesafesi ile sağlanır.
Böylece, hasat edilen ürünün
sıkışmasının önüne geçilir.

Ürünler daha
fazla korunarak
boşaltılır
çünkü boşaltma bandındaki ilave
bükülme noktası (opsiyon) sayesinde,
hasat edilen ürünler yığınlara veya

İlave
depolama alanı
REXOR 6300 Platinum'un haznesi
içerisindedir. Nadiren gereken
malzemeler için, örneğin yağ bidonu,
AdBlue veya yedek parça için.

nakliye araçları üzerine boşaltılırken
ilaveten korunur.
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Şasi – toprağı korur
ve manevra kabiliyeti
yüksektir
Büyüklüğüne rağmen REXOR Platinum'un 6200 ve 6300 modellerinin ana çerçevesi ve şasi konsepti yüksek
manevra kabiliyetine sahiptir, ayrıca eğimli alanlara çok uygundur ve uzun vadeli toprak koruması sağlar.
Bölünmüş yapıdaki ana şasi, bükülme açısı ± 35° olan bir bükülebilir mafsala sahiptir, bu sayede her iki
modelde de dört çeker dümenlemesi ile birlikte 7,5 m'lik dönüş çapına ulaşılır. Buna ek olarak bu şasi
konsepti, sol ve sağ tarafta yengeç yürüyüşü yapabilmesi sayesinde, toprağa baskı uygulamadan sürüş
yapabilmeyi mümkün kılar.
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En yüksek
manevra
kabiliyeti
dümenlemeli aksların ve bükülebilir
mafsalın geniş dönüş açısı
sayesinde elde edilir. Ön aksın
dümenleme açısı azami +/- 10°'dir.
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Mükemmel eğim
dengelemesi
aktif salınım desteği BaSYS ile elde
edilir. Eğimli alanlarda arka araç
otomatik olarak kendini ön araç ile
destekler. Her koşulda makinenin
tamamı en ideal şekilde dengelenir.

REXOR 6200 Platinum'un arka aksı
azami +/- 25° dümenleme açısına
sahiptir. REXOR 6300 Platinum'un orta
aksı +/- 20° ve arka aksı +/- 32° azami
dümenleme açısına sahiptir. Her iki
REXOR Platinum modelinin iç dönüş
çapı sadece 7,5 m'dir.

Azami
dümenleme
açısı
azami dönüş açısı +/- 35° olan
bükülebilir mafsal sayesinde mümkün
olmaktadır. Dümenleme yapan aksların
geniş dönüş açıları sayesinde
REXOR Platinum, pazardaki manevra
kabiliyeti en yüksek makinelerden biridir.
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İdeal toprak
koruması
özellikle de makinenin tüm yüzeyi
kapladığı yengeç yürüyüşünde sağlanır.
Hasat makinesi iz değiştirmeli sürüş
yapar. Böylece toprağa uygulanan
basınç, genişliğin tamamına dağıtılır ve
bu sayede de basınç ciddi oranda
azaltılır.
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Orta aks lastik
donanımı
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
REXOR 6300 Platinum'da standart
2 | Mitas 1050/50 R32
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon

Ön aks lastik donanımı
1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da standart
2 | Mitas 800/70 R38
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da opsiyon
3 | Mitas 900/60 R38
REXOR 6200 ve 6300 Platinum'da opsiyon

Arka aks lastik
donanımı
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
REXOR 6200 Platinum'da standart,
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon
2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
REXOR 6300 Platinum'da standart
3 | Mitas 900/60 R32
REXOR 6300 Platinum'da opsiyon
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Verimsiz kayıp
zamanların
en aza
indirgenmesi
REXOR-modellerinde 40 km/s
versiyon ile sağlanır. 20 km/s
standarttır, her iki makine de
opsiyonel olarak 25 veya 32 km/s
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Müsaade edilen
aks yüküne
uygunluk
REXOR 6200 Platinum'un arkasında
bulunan ilave aks ile sağlanır. Kara
yollarında sürüş yapıldığında aşağı
bırakılması gereklidir. İlave aks kullanımı
AB'de zorunludur.

sürüş hızı müsaadesi ile
temin edilebilir.

Kara yollarında
emniyetli sürüş
destek tekerli sürüş donanımının
kullanılması ile sağlanır. Araçtan
inmeden bağlanıp ayrılabilir. Ön aksın
yükü alınır ve makinenin yukarı yönde
sallanması engellenir. Destek tekerli
sürüş donanımının kullanımı AB'de
zorunludur.
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Motor – yakıt tasarruflu
ve çekiş gücü yüksek
Motorun yenilikçi kontrol teknolojisi ile kombine edilen gelişmiş hidrolik sistem ve egzoz emisyon seviyesi
kademe V'e sahip olan yeni nesil motorlar ile birlikte, tasarruflu bir tüketimin ve güçlü bir çalışmanın
temeli oluşturulmuştur.
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Daha verimli,
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15,6 litre silindir hacmi ve
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Kolay bakım
makinenin sol, sağ ve aynı zamanda
arka ve üst tarafında bulunan kapaklar
sayesinde yapılır.

Mercedes-Benz (MTU) dizel motor ile
tarlada ve yolda en yüksek performans.
Tahrik sistemi için üstün Alman kalitesine
sahip olan bileşenler kullanılmaktadır.

Mercedes-Benz'in anlamı:
- en modern teknoloji
- tasarruflu motorlar
- kendi ağırlığı düşük seviyede
olan motorlar
- en iyi yedek parça temini
aynı zamanda dünya çapında
yoğun bir servis ağı

Çok rahat
erişim

Karanlıkta da
çalışabilmek

olanakları. Bakım çalışmalarını kolayca

motor bölmesindeki kapakların iç

yapabilmek için motor alanı ve hazneye

tarafında bulunan LED-aydınlatmalar

aracın sol tarafından bir merdiven ile

sayesinde mümküdür.

çok rahat ulaşılabilir.
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Kullanım ve konfor –
rahat bir iş günü için
Ses yalıtımlı yeni ErgoDrive kabin, uzun iş günlerinde de yorulmadan ve tam performansla çalışabilmek için
gerekli tüm konforu sunar. Konforlu sürücü koltuğu, otomatik klima, eller serbest konuşma sistemi ve
CD-/MP3-Radio bu konuda yardımcı olur. Otomatik pilot veya Speedtronic, ayrıca çok sayıda otomatik fonksiyon,
sürücünün sökme çalışması sırasında iş yükünün hafiflemesini sağlar.
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Konforlu kabin
Ses yalıtımlı yeni ErgoDrive kabin
12 adet LED çalışma lambası, pnömatik
katlanan elektrik ayarlı ve ısıtmalı dış
aynalar, aktif havalandırma ve ısıtma
özellikli hava süspansiyonlu konforlu
sürücü koltuğu, yan yolcu koltuğu,
soğutucu bölme, Bluetooth ile eller
serbest görüşme fonksiyonlu
CD-/MP3-radyo, klimatronic, güneşlik
rulolar, yan cam silecekleri, 12 V soketler
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Sezgisel
kullanım
konsepti
ErgoDrive kabinin ana parçası, kullanım
elemanlarının ve terminallerin serbest
atanabildiği ergonomik yapıdaki kol
dayamadır. Her iki CCI 100 kumanda
terminalinde tüm makine fonksiyonları
ve ayarlar gösterilir. Makine
parametreleri kolayca değiştirilebilir.

ve Coming-Home fonksiyonu
ile donatılmıştır.

Her zaman her
şey görüş
alanınızda
Opsiyonel görüntüleme sistemi ProCam
ile değerini kanıtlamış GRIMME
görüntüleme sistemi kombine edildiğinde
makine çevresinin tamamının, kör nokta
olmadan gerçek bir görüntüsü
oluşturulur. Standart donanım Visual
Protect'te normal çalışma durumundan
sapma olduğunda bu fonksiyonlar
kameralar ile izlenir, kumanda terminali
üzerinden makine fonksiyonları
etkinleştirildiğinde veya ayarlarında
değişiklik yapıldığında da gösterim
sağlanır.
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En ideal görüş
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Temiz eller

Sürücü koltuğunda oturulduğunda

15 litrelik el yıkama bidonundaki su

boşaltma bandı çok iyi görülür ve

ile tarlada bakım veya temizlik işleri

aktarım rahat yapılır, ayrıca haznenin
iyileştirilen şekli sayesinde net bir görüş
ile yığınlara temiz bir şekilde
bırakma yapılır.

Her zaman
temiz
kabinin yanında ve motor alanında
bulunan iki adet basınçlı hava çıkışı
sayesinde. Basınçlı hava hortumu ve
tabanca da teslimat dahilindedir.

Otomatik
yağlama
Makinenin önemli yağlama
noktalarınının tamamı merkezi yağlama
sistemi ile yağlanır. Doldurma işlemi

yaptıktan sonra eller yıkanabilir.
Doldurmak veya boşaltmak için el
yıkama bidonu yerinden kolayca
çıkartılabilir.

Hızlı bakım
makinenin arkasına ergonomik olarak
en uygun şekilde yerleştirilen, tam
donanımlı takım sandığı ile yapılır.
Takım sandığı standart donanımdır ve
makineden dışarı çıkartılması zorunlu
değildir.

Herşey
elinizin altında
makine arkasındaki rahatça ulaşılabilen
depolama alanı sayesinde. Örneğin
aşınan parçalar için.

pnömatik olarak gerçekleşir, bunun için
yalnızca kabinin yanında bulunan ve
uygun bir yere yerleştirilen küresel
vananın açılması yeterlidir.
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Gecenizi
gündüze çevirin
33 adet LED çalışma lambası bunu mümkün kılar. Makine çevresinin tamamının
kapsamlı şekilde aydınlatması sayesinde geceleri bile rahat çalışılır.
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myGRIMME
2017 yılından itibaren üretilen kendi yürür GRIMME hasat makinelerinin tamamı, yeni internet tabanlı müşteri
portalı myGRIMME ile iletişim kurabilmek üzere kodlanmıştır. Böylece makineye özgü donanımlar, makine
durumu ve diğer bilgiler her zaman portal üzerinden görülebilir. Daha fazla bilgi için www.mygrimme.com.
Kaydınızı ücretsiz olarak yapın ve myGRIMME'nin tüm avantajlarını kullanmaya başlayın.
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Makinelerim
Kayıtlı makinelerin tamamı, ilgili
donanımları ile anlaşılır bir şekilde
görüntülenir. Kullanım kılavuzları ve
makineye özgü yedek parça listelerine
erişilebilir.
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Online-
konfigüratör
Online-konfigüratör ile en güncel
makineler, kişiye özel olarak konfigüre
edilebilir. Örneğin bayi ile yapılacak bir
görüşme öncesinde, istenilen ürünle ilgili
bilgileri açıklamak için.

myJobs
„myJobs“ başlığı altında GRIMME
makinelerinden gelen tüm makine ve
GPS-parametrelerinin işlenebildiği,
anlaşılır ve yüksek performanslı
yapıdaki sipariş yönetimi bulunur. Bu

GRIMME
orijinal parçaları
myGRIMME üzerinden yedek parça
tespiti ve parçaların mevcudiyetinin
kontrolü yapmak mümkündür.

sistem, cadde ve tarla yolları arasındaki
sürüşlerde ayrım yapabileceği için
gerekli tüm bilgilerin kaydedildiği
otomatik yeni görevler oluşturulur.
Böylece görevlerin manüel olarak
oluşturulmasına gerek kalmaz ve
sürücü, taşeron, vb. uğraş ve zamandan
fazlasıyla tasarruf eder.
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Geofencing

Makine parametreleri, güncel konum

Geofencing (sanal çit) ile kolayca konum

ve makinenin güzergahı istendiği zaman

belirleme ve hırsızlık koruması.

Google harita kartlarında
görüntülenebilir.

İkinci el
makineler
Nihai müşteriler ve bayiler için ikinci el
makine portalında makineler satılabilir
veya aranabilir. Bir makineyi yenilemek
için bir teklif de talep edilebilir. Talep
üzerine GRIMME, gümrük konuları dahil
olmak üzere dünya çapındaki tüm

Farm Analyzer

pazarlama sorumluluklarını üstlenebilir.
Bu da satıcıya zamandan ve uğraştan

Yeni bir makinenin sadece teknik olarak

tasarruf sağlar.

etkileyici olması yetmez, aynı zamanda
ekonomik ve verimli çalışmak
zorundadır. Bir yatırımın ekonomik
değerlendirmesi yapılırken, makinenin
teknik özelliklerinin çok ötesine geçen
ve her işletmeye özel olan çok sayıda

PLU S

parametre rol oynar. Bu karmaşıklığı
çözebilmek için GRIMME, karar

PRO

PR E M I U M PRO T E C T

Servis

verebilmek için önemli parametreleri net
bir şekilde ortaya koyan ve ekonomik
olarak güvenilir tavsiyelerde bulunan
Farm Analyzer'i sunar.

Premium-Kontrol
ve bakım servisi

Tüm kendi yürür GRIMME hasat
Çalışma mekanizması
üzerinde kapsamı
genişletilmiş garanti

makineleri için münferit olarak belirlenen

Makinenin tamamında
kapsamı genişletilmiş
garanti

kapsayan servis paketleri mevcuttur.

ve en üst seviyesi PROTECT'te, tam
servisin yanı sıra aşınan parçaları da

Full-Servis, aşınan
parçalar dahil
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REXOR 6200/6300 Platinum
Standart donanım

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz
www.grimme.com

Uzunluk

REXOR 6200 Platinum

REXOR 6300 Platinum

13300 mm

15600 mm

Genişlik
Standart donanım ile boş ağırlık

4000 mm
28000 kg

32000 kg

Sıra sayısı

6

Diskli söküm sistemli hasat ünitesi

X

Baltalı söküm sistemli hasat ünitesi (opsiyon)

X

Diskli söküm sisteminin yan hareketliliği

45 / 50 cm veya 18 / 20“

Diskli söküm sistemi ünitesinin kaydırılması

±150 mm

Baltalı söküm sistemi ünitesinin kaydırılması

±200 mm

1.temizleme yıldızı çapı

1700 mm

2. ve 3.temizleme yıldızı çapı

1500 mm

Taşıma bandı geçiş yüksekliği

500 mm

Taşıma bandı dağılımı

60 mm

Taşıma bandı dağılımı (opsiyon)

50 ve 70 mm

Halkalı elevatör genişliği
Hazne hacmi

900 mm
20000 kg

30000 kg

30 m³

45 m³

Boşaltma bandı genişliği

1800 mm

Aktarma yüksekliği
Lastik sayısı

4000 mm
4

Ön lastik donanımı
Orta lastik donanımı

–

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 900/60 R32 CEREXBIB

± 10° / – / ± 25° / ± 35°

± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°

İç dönüş çapı
Nakliye hızı (opsiyon)
Motor gücü
Yakıt deposu kapasitesi
AdBlue deposu kapasitesi
Çalışma lambaları
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6
Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB

Arka lastik donanımı
Dönüş açısı ön / orta / arka / bükülebilir mafsal

youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

Apple App Store'dan yükleyin.

± 40 mm

Sıra genişliği

twitter.com/GrimmeGroup

veya iPad'iniz için GRIMME uygulamamızı

± 40 mm

Baltalı söküm sisteminin yan hareketliliği

Hazne kapasitesi

facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

3000 / 3300 mm

Nakliye konumunda yükseklik

ve sosyal medyada

7,50 m
20 (25, 32, 40) km/s
480 / 653 kW / BG (Egzoz emisyon seviyesi kademe V)
1300 l
95 l
33 adet LED çalışma lambası
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Metinler, resimler, teknik veriler, boyut ve ağırlıklar, donanımlar ve performans bilgileri üzerinden herhangi bir hak iddia edilemez.
Bunlar yaklaşıktır ve bağlayıcılığı yoktur. Teknik geliştirme sürecinde değişikliklerin yapılması her zaman olasıdır.

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

Baskı: 11/2018

QR kodlarının yardımı ile iletişim bilgilerimizi hızlı ve kolay bir
şekilde akıllı telefonunuza yükleyin!

