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BLASTNING

UPPTAGNING /
RENSNING

Blastningssystem –
hacka och nacka
Grimme erbjuder dig tre alternativ

ingår i standardutrustningen.

av typen FM. Du har med

för att ta bort blasten från betan på

Dessutom kan du välja mellan

andra ord tillgång till den

ett säkert sätt. Inline-blastaren med

inline-multiblastaren med

optimala blastningstekniken

nackare är globalt beprövad, och

mininackare samt inline-blastaren

för alla skördeförhållanden.

TANK

CHASSI

MOTOR / DATAMANAGEMENT

KOMFORT /
MANÖVRERING

PRODUKTPROGRAM

Universell
användning
möjlig
Hackat
material

Inline-blastare
Blastnings- och nackaraggregatet
arbetar störningsfritt även under
de mest besvärliga förhållanden.
Blasten krossas, läggs ner mellan
raderna och pressas mot marken
av hjulen så att nackaren kan
arbeta helt obehindrat.

Slagkraftig
och stabil
Hackaxel
Stålslagan övertygar med sin långa
hållbarhet och stora sugeffekt. Den
stabila, separata upphängningen
gör att axel och slaga inte är känsliga
för stenar. Varvtalet kan ställas in
steglöst från 900 till 1300 v/min.

1

2

Små förluster
och noggrannhet
Nackare
Standardnackaren (1) förenar
komponenternas välkända
hållbarhet med en reaktionssnabb
avkänningsenhet, för en nackning
av betorna med minimala förluster.
Som tillval erbjuds en roterande
disctoppare (2), som möjliggör ett
exakt kapsnitt även i betbestånd
med extremt mycket ogräs.

4
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Minimalt
nackat

TANK

CHASSI
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Skörda smart
Inline-FM-blastare

Inline-multiblastare

Blastningssystemet uppvisar de
klart lägsta förlusterna i betnacken.

Multiblastaren utvecklades för att

Hackat
material

ge minimalt nackade betor utan
gröna bladrester. Den speciella

FM-blastaren är utrustad med två
Hackat
material

rotoraxeln tillsammans med

axlar försedda med slagor och
klarar sig därför utan nackare.

mininackaren uppfyller kraven.

Skonsam
blastning
Multiaxel

1

2

Fullständig
blastning
FM-Multiblastare

En kombination av stål- och

Multiaxeln är försedd med en

gummislagor (1) hackar bet-

kombination av stål- och gummi-

blasten och putsar betnacken
så att de gröna bladfästena tas
bort runt nacken. Mininackaren (2)
har optimala förutsättningar för
att utföra ett tunt kapsnitt.

slagor. De korta stålslagorna
hugger av betblasten och de längre
gummislagorna putsar skonsamt
bort blasten på betnacken.
På axel nr. 2 sitter enbart
gummislagor monterade, som
utför finputsningen runt betnacken.

Högsta
skördeutfall
Optimal nackning

Inline-system

Resultatet är minimalt nackade

Inline-systemet gör att den

betor utan gröna bladrester.

avhuggna betblasten läggs

Minimerade kvantitetsförluster för
odlaren, och inga efterföljande
bearbetningsproblem på grund av
blastrester, leder till hög lönsamhet.

6

Ett effektivt
sätt

mellan betraderna och
näringsämnena återförs till
platsen där växten hämtade
dem. Betorna är helt renblastade.
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Upptagning
och rensning

UPPTAGNING /
RENSNING
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Skonsam
upptagning

Från hydrauliskt drivna oppel-

till rouletterna, är allt utformat för

och så skonsam hantering av

hjul, via valsbordet och sållmattan

högsta produktivitet, lägsta slitage

betmaterialet som möjligt.

Oppelhjul
De steglöst inställbara och
körhastighetsberoende
oppelhjulen lyfter aktivt
och ytterst skonsamt upp hela
betan ur marken. Detta minimerar
jordinblandningen, i synnerhet
vid våta förhållanden, och
garanterar en störningsfri skörd.
Oppelhjulen är tillverkade av
HARDOX-stål och övertygar
genom en mycket lång
livslängd samt okänslighet
för främmande föremål.

Full kontroll
över arbets
platsen
Fri sikt över
upptagaren
Med fri uppsikt över upptagnings
enheten, kombinerat med videoövervakning, har föraren full överblick.

8
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Skörda
utan
förluster
Oppelhjul
rörliga i sidled

UPPTAGNING /
RENSNING

TANK
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MOTOR / DATAMANAGEMENT

KOMFORT /
MANÖVRERING
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Effektivt
och slittåligt
Rensverk
Från valsbordet, över sållmattan
och rouletterna till ringelevatornbetorna rensas effektivt.

De hydrauliskt drivna
oppelhjulen som är rörliga
i sidled (± 40 mm) möjliggör
den optimala följsamheten
vid upptagningen av betan.

Skyddat och
justerbart
Oppelhjulupphängning

Optimalt flöde
Paddelaxel
Paddelaxeln för betorna skonsamt
till valsbordet. Här utförs en effektiv
rensning från jord och annat frånrens.

Oppelhjulen sitter som standard
med fast radavstånd med gummibussningar som tar upp stötar,
t.ex. från stenar. Som extra tillval
finns hydraulisk stenutlösning.
Pendelvägen från varje enhet kan
begränsas med en kiljustering.

Förbli
flexibel
Justering av
radavstånd
Som extra tillval
finns möjligheten att
hydrauliskt justera
upptagningsaggregatets
radavstånd. Detta

Reducerat
slitage
Valsbord
Rensverket består av sex spiral
valsar som arbetar ca 15 cm över
marken. Detta förbättrar rensningen,
och slitage reduceras betydligt.
Maskinen kan även levereras
med förstärkta valsar.

minimerar ställtiden.

10
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Enkelt och
underhållsfritt
Drivning valsbord
Valsdrivningen sker via
kilremmar. På vänster och
höger sida sörjer vardera
en hydraulmotor för
drivningen. En automatisk
reversering vid stenstopp hör
till standardutrustningen.

UPPTAGNING /
RENSNING
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Högsta
rensnings
kapacitet
Rouletthjul
Den andra rengöringsenheten
består av tre, på varandra
följande, stora rouletter med
steglöst inställbara varvtal.
Styrgallren kan höjdjusteras
hydrauliskt. Det första rouletthjulet
kan inställas separat, de två
följande rouletterna har en

Högsta flödet
Portalframaxel
och sållmatta

gemensam hydraulisk justering.
Den robusta roulettenheten
kombinerar högsta rensningseffekt
med ytterst låga slitagekostnader.

Portalframaxeln mellan framhjulen,
som sträcker sig över den 90 cm
breda sållmattan, möjliggör upp till
70 % högre flöde via den 50 cm
höga inmatningskanalen. Sållmattan
reverserar automatiskt vid stenstopp,
och finns med olika delning.
Sållmattans hastighet kan ställas
in steglöst. I slutet av sållmattan
förs betorna vidare via en
vals till rouletterna.

För besvärliga
jordar
Fjäderpinnar
Styrgallren till alla tre rouletterna
kan alternativt ersättas med
fjäderpinnar (pigtails). Dessa
rekommenderas på leriga jordar
och ökar dessutom rensningseffekten.

12
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Tanksystemet
Stor tankkapacitet på 22 ton

även stora mängder mängder

lasthöjd på upp till 4 m. ger

hos REXOR 620 och 30 ton hos

betor skonsamt på kort tid från

dig också möjlighet att använda

REXOR 630 ger dig möjlighet

tanken över det långa och

transportvagnar med hög

att skörda stora fält med bara

1.80 m. breda bandet till den

kapacitet, vid nonstop skörd.

en person involverad. Grimmes

upp till 10 m. breda betstukan.

tömningskoncept transporterar

Tömningselevatorn med en

UPPTAGNING /
RENSNING

TANK
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MOTOR / DATAMANAGEMENT

KOMFORT /
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Jämn lastning
Ringelevator
och fördelarskruv
Det tredje rouletthjulet för över
betorna till ringelevatorn, som
transporterar vidare till mellanlagring
i tanken. Fördelarskruven fördelar
betorna jämt i tanken.

33 m³
tankvolym
REXOR 620
Tankvolymen hos REXOR 620 är
33 m³ – upp till 22 ton. Tanken
töms effektivt via tankbottenskrapor
som är längs- och tvärgående.
Hastigheten på bottenskraporna
regleras automatiskt.

45 m³
tankvolym
REXOR 630
Med den 45 m³ stora tanken,
som har plats för upp till 30 ton
betor, har REXOR 630 den
största tankvolymen i sin
klass. Tanktömningen går
till på samma sätt som
hos REXOR 620.

14
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UPPTAGNING /
RENSNING

TANK

Chassit – smidigt och
skonsamt för marken
Trots sin storlek förenar ram och

Den delade huvudramen har en

på 7,5 m. Dessutom möjliggör det

chassi konstruktionen i de båda

midjeled med ± 35° styrvinkel,

krabbstyrning för skonsammast

REXOR modellerna egenskaper

vilket tillsammans med fyrhjuls-

möjliga överfart på åkern.

som smidighet, sluttningsstabilitet

drivningen, gör att man kan

och skonsamhet mot marken.

uppnå en inre vänddiameter

CHASSI

MOTOR / DATAMANAGEMENT

KOMFORT /
MANÖVRERING

PRODUKTPROGRAM

Däck med
stor volym
Framaxel
Framaxeln är utrustad med
däck i storleken 800/70 R38,
205 cm

som har en ytterdiameter på
205 cm och utövar motsvarande
lågt marktryck. Framaxeln har
en styrvinkel på ± 10°.

Maximalt
styrutslag
Midjeled
Midjeleden möjliggör en maximal
styrvinkel på ± 35°. Tillsammans
med styraxlarna får REXOR en
imponerande smidighet.

Stor stabilitet
i sluttning
BaSYS
Det aktiva pendelstödet BaSYS
sörjer för en optimal stabilitet
av hela maskinen under alla
förhållanden. I sluttningar stöder
sig bakvagnen automatiskt
på framvagnen.

16
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Säker landsvägskörning
Avlastningsvagn
Vid landsvägskörning kan
avlastningsvagnen kopplas på
och av utan att man behöver
stiga av. Framaxeln avlastas, och

1

UPPTAGNING /
RENSNING

2
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Stor styrvinkel
Mellan- och bakaxel
Bakaxeln hos REXOR 620 har
en maximal styrvinkel på ± 25°.
REXOR 630 har ± 20° maximal
styrvinkel på mellanaxeln, och
± 32° på bakaxeln.

maskinen stabiliseras. Inom EU
är avlastningsvagnen ett krav.

Tillåten
axel-last

Skonsam mot
marken

Extra-axel bak

Krabbstyrning i fält

Den extra axeln till

Vid krabbstyrning i fält rullar hjulen över

REXOR 620 måste fällas

hela markytan. Med midjeleden svängs

ned vid landsvägskörning,
för att det tillåtna axeltrycket

maskinens bakre del ut åt höger eller
vänster. För REXOR 620 styrs bakaxeln,

inte ska överskridas. Inom

och för REXOR 630 såväl mellan- som

EU är extra-axeln ett krav.

bakaxeln paralellt med framaxeln. På
så sätt kör upptagaren spårförskjutet
vilket gör att marktryckat fördelas på
hela bredden och reduceras märkbart.

Högre
produktivitet
40 km/h
REXOR 620 kan fås
med hastighetsalternativen
20, 25, eller 32 km/h. Som
extra tillval finns Speedmatic
40 km/h (tillstånd krävs).
REXOR 630 finns med 20 eller
25 km/h hastighetsalternativ.

18
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Bränslesnåla
motorer och bekvämt
datamanagement

Modern
drivlina

Det genomtänkta hydraulsystemet

och dokumentation. Det är inte

enorm. Här kommer lösningar

Det genomtänkta hydraulsystemet

i kombination med motorns

bara avgörande för att optimera

från Grimme i-systems till nytta:

i kombination med den innovativa

innovativa styrelektronik, gör

den egna planeringen utan

De reducerar tiden du måste

styrelektroniken och en ny motor

REXOR 620 och REXOR 630 till

även när det gäller samarbete

använda till administreringen,

generation med SCR-avgasrenings-

de mest bränsnesnåla maskinerna

med övriga aktörer, t. ex.

utesluter felkällor och hjälper

teknik, är grunden för en bränslesnål

i sin klass. Ju större uppgifterna

transportföretag och sockerbruk.

dig vid datakommunikationen.

förbrukning och snabb respons

är, desto viktigare blir kördator

Arbetsinsatsen för detta är

Drivningskonceptet

ifrån motorn.

Servicevänlig
Lättillgängliga
underhållspunkter
Serviceplattformen i motorområdet,
ger lätt tillgång till alla drivenhetens
servicepunkter.

Bränslesnålt
Automatisk
varvtalsreglering
Baserat på effektbehovet hos
maskinen regleras motorvarvtalet
alltid till det optimala
varvtalsområdet, både på fältet
och vid landsvägskörning.
Varvtalet för upptagnings- og
rensnings- enheter förblir konstant.

20
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Online-data
och uppdrags
management

KOMFORT /
MANÖVRERING

PRODUKTPROGRAM

Enkel
uppdrags
planering

ISOLOG

OPTIPLAN basic

Så snart maskinen startas inleds

Med det här tillvalet kan uppgifter

dataöverföringen via GSM-

om betodlaren, fältnamnet och

gränssnittet till farmpilot-portalen.

förarens namn läggas in innan

Arbetsledaren för maskinen skickar

skörden påbörjas. Uppdraget

uppdrag online till maskinen, och

startar med ett knapptryck och

maskinföraren arbetar igenom

alla relevanta data, som tider,

dessa. På farmpilot-portalen online

sträckor, ytor och bränsleförbrukning,

kan man se uppdragens status

registreras. När uppdraget avslutats

och även meningsfull maskindata,

skrivs informationen ut via den

som innehållet i bränsletanken.

integrerade skrivaren på maskinen.

Via denna information kan
bränslelevarantören meddelas när
dieseltanken börjar bli tom. Även
andra aktörer i hanteringskedjan
har tillgång till informationen online.
Informationen kan hämtas mobilt
till Smartphone-mobiler eller
surfplattor med farmpilot appen,
och bearbetas direkt.

I intensiva upptagningsperioder kan föraren förlita sig på maskinens
automatiska funktioner: farthållare, autopilot och lastningsautomatik
sörjer för ett optimalt utnyttjande av maskinen. Samtidigt registreras
data automatiskt, och kan hämtas online via farmpilot-portalen.

22
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Innovativa detaljer för
långa arbetspass
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Bekväm
manövrering

Hytten erbjuder alla bekvämligheter

CD-/MP3-radio av hög kvalitet

och bakaxel registreras av

för att klara även långa skördedagar

hjälper till. Autopiloten sörjer

blastsensor och betsensor. Ett

utan trötthet, och med bibehållen

för att föraren avlastas under

datorsystem utvärderar signalerna

Två ergonomiskt placerade

effektivitet. En automatisk luft

skördearbetet. De nödvändiga

och styr maskinen tillförlitligt

pekskärmsterminaler ger en

konditionering, handsfree och en

signalerna för att styra fram-

i betraderna.

översiktlig manövrering och

CCI manöverterminaler

övervakning av maskinfunktioner.
Dessutom finns funktioner i
armstödet; körspak, joystick,
vridpotentiometrar och knappar
är lättillgängliga och lättjusterade.

Reagera
snabbare
Videokameror
Med Grimme’s Video-System
har du alla arbetsförlopp under
kontroll. Om ett problem ändå
skulle dyka upp så kopplas du
direkt dit med Visual Protect.
Du har därmed full överblick
över alla maskinens funktioner.

Natten
blir till dag
Arbetsstrålkastare
Maskinerna är utrustade med ett
förstklassigt belysningssystem,
för en perfekt belysning runt om,
så att man kan arbeta effektivt,
även när det är mörkt. Xenonoch LED-arbetsstrålkastarpaket
erbjuds om så önskas.
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Sexradiga MAXTRON 620 med en tank på 22 ton skiljer sig ut med sin speciella rensningsteknik över hela maskinbredden,

Beetliner Compact med 12-tonstank har en enkel

Cleanliner Classic erbjuder en ekonomisk introduktion till

och banddrivning av maskinen.

och robust konstruktion, och utgör därför en perfekt

rensnings- och lastningstekniken, med 8 m. upptagnings

instegsmodell i klassen med självgående betupptagare.

bredd och mer än 13 m. lastningsräckvidd.

1

2

REXOR med en tank på antingen 22 eller 30 ton övertygar med hög lönsamhet, genom låga slitagekostnader och

Cleanliner Mega (1) har ett 10 m. brett upptagningsbord i V-form samt en 15 m. lång lastningsräckvidd. Som tillval finns ett

lågt bränsleförbruk.

upptagningsbord med delning (2), för betstukor som är mer än 10 m. breda. I landsvägsläge fälls valsborden in bakom
den nedfällda hytten. Detta ger en säker och fri sikt vid landsvägskörning.

1

2

3

4

Sexradiga ROOTSTER 604 med 4-tonstank (1) är det slagkraftiga och lönsamma alternativet till de självgående

Med BeetLoader (3) och BeetBeater (4) erbjuder Grimme den optimala tekniken för de som driver biogasanläggningar.

betupptagarna. Den klarar alla arbeten suveränt och stabilt i en- eller tvåfas-skörd. För frontmonterad blastning

Med den här tekniken har man nått en konkurrenskraftig kostnadsstruktur, och med den kan energibetorna etablera sig

erbjuds inline-blastaren med FT-300 nackare, och FM-300 frontblastare. Blastaren BM-300 (2) är den bogserade

som en lönsam energigröda vid sidan av majs.

varianten inom blastningsteknik.
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Tekniska data
REXOR 620

Höjd
Vikt
Däck fram
Däck mitten
Däck bak
Styrning

Radavstånd
Blastare
Djuphållning
Nackare
Upptagningssystem
Första rensenhet
Sållmatta
Andra rensenhet
Tanklastning
Tankinnehåll
Tömningsmatta
Tanktömning
Motor
Bränsletank
Drivning
Manövrering
Komfortpaket

REXOR 630

13300 mm
15600 mm
3000 mm vid 450 mm resp. 18" radbredd
3000 mm vid 450 mm resp. 18" radbredd
3300 mm vid 500 mm resp. 20" radbredd
3300 mm vid 500 mm resp. 20" radbredd
eller vid hydraulisk radbreddsförskjutning
eller vid hydraulisk radbreddsförskjutning
4000 mm
4000 mm
26500 kg
31000 kg
800/70 R38, däckdiameter 205 cm
800/70 R38, däckdiameter 205 cm
–
1050/50 R32, tillval: 900/60 R32
1050/50 R32, däckdiameter 185 cm
900/60 R32, tillval: 1050/50 R32 (maskinbredd 3300 mm)
Framaxel-, midje- och bakhjulsstyrning för fyrhjulsdrift och
Framaxel-, midje- och bakhjulsstyrning för fyrhjulsdrift och
krabbstyrning höger/vänster; max. styrvinkel framaxel: ± 10°
krabbstyrning höger/vänster; max. styrvinkel framaxel: ± 10°
Bakaxel: ± 25° Max. midjevinkel: ± 35°
Mellanaxel: ± 20° Bakaxel: ± 32° Max. midjevinkel: ± 35°
Min. inre vänddiameter: 7,50 m
Min. inre vänddiameter: 7,50 m
45, 48 eller 50 cm eller 18 inch och 20 inch
Tillval: Hydraulisk radbreddsförskjutning 45/50 cm (18"/20") eller 48/50 cm
Blastare med Inline-system; Tillval: Inline-blastare FM-300, multiblastare (utrustad med stål och gummislagor),
kombiblastare (omkoppling mellan Inline och blastutmatning)
Elektrisk-hydraulisk tryckreglering med 7 sensorhjul, arbetsdjup kan ställas in från hytten.
Serie: parallellogram styrda mininackare med skärkraft-automatik; tillval: standardknivnackare
Oppelhjul med hydraulisk drivning, rörliga i sidled, med ± 40 mm pendlingsväg
Valsbord som består av sex tvärvalsar med en reverserbar upptagarvals och fyra korta matningsvalsar på sidorna
90 cm bred sållmatta med 50 cm hög sållkanal
Tre rouletthjul (första Ø 1700 mm, andra och tredje Ø 1500 mm) steglös hastighetsinställning,
Steglös höjdjustering för alla styrgaller. Tillval: fjäderpinnar (pigtails)
Ringelevator med steglös hastighetsinställning, fördelningsskruv med tankfyllnadsautomatik
33 m³ / ca 22 ton
45 m³ / ca 30 ton
1800 mm bred; maximal tömningshöjd upp till 4000 mm, lång elevator för 10 m. breda betstukor
Längs- och tvärgående bottenskrapor, automatisk styrning av bottenskrapor, och steglös tömningshastighet
Mercedes-Benz BR 1300 med 390 kW / 530 PS,
Mercedes-Benz BR 1500 med 460 kW / 625 PS,
Arbetsvarvtal 1150–1500 v/min
Arbetsvarvtal 1150–1500 v/min
1300 l märkvolym
1300 l märkvolym
Bränslesnål körning med varvtalsanpassning, körhastighet
Bränslesnål körning med varvtalsanpassning,
20, 25 eller 32 km/h, eller speedmatic 40 km/h (tillstånd krävs)
körhastighet 20 km/h; tillval 25 km/h
Manöverenhet som består av 2 x CCI-färgpekskärmar, körspak, joystick, samt ett antal tryckknappar och vridpotentiometrar
Climatronic, Deluxe-säte med luftfjädring, elektriskt-pneumatiskt fällbara speglar, audiosystem med CD-/MP3-spelare och Bluetooth
mobilradioförberedelse, Visual Protect (CAN-Bus styrt) videoövervakningssystem med tre kameror och en färgbildskärm
Tillval; Xenon arbetsstrålkastarpaket (4 x framtill), 4 extra kameror för tank, rensning och oppelhjul, komfortpaket hytt (värme i sits,
vindrutetorkare på sidorna, kylfack), OPTIPLAN basic-dataregistrering med printer, ISOLOG- online uppdragsplanering.

Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter.
De är ungefärliga och inte bindande. Ändringar till följd av den fortsatta tekniska utvecklingen är alltid möjliga.

Ladda snabbt och enkelt ner våra kontaktuppgifter
till din Smartphone med hjälp av QR-koden!

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