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Od ponad 10 lat seria kombajnów REXOR wyznacza standardy w sektorze maszyn do zbioru
buraków, cykorii i selera korzeniowego. W dwuosiowym kombajnie REXOR 6200 Platinum o
mocy 653 KM i z 20-tonowym zbiornikiem (30 m³), jak również w trzyosiowym REXORZE 6300
Platinum z 30-tonowym zbiornikiem (45 m³) wdrożono liczne udoskonalenia i nowe rozwiązania.
Od systemu odliściania przez zespół wyorujący po sekcje oczyszczające i gromadzenie w
zbiorniku - najważniejszą kwestią jest zawsze ochrona produktu i maksymalny plon masy.
Szczególnie wyróżnia się odliściacz FM i wyorywacz kołowy. Na życzenie są dostępne kolejne
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REXOR
Platinum
Szczególne
cechy maszyny:

Kabina ErgoDrive
- NOWOŚCI: spokojna praca w kabinie
ze specjalną izolacją akustyczną i
komfortowym fotelem klasy premium
-- intuicyjna obsługa na dwóch terminalach
CCI 100 i joysticku wielofunkcyjnym z polem
obsługi na podłokietniku
-- Visual Protect: monitoring funkcji za
pomocą kamer
-- ProCam: monitoring obszaru wokół
maszyny zwiększa bezpieczeństwo i
poprawia widoczność
-- Funkcja Coming-Home pozwala na
bezpieczne opuszczenie maszyny po pracy
-- złącze do sprężonego powietrza obok
kabiny ułatwia czyszczenie

Zbiornik i taśma wyładowcza
-- NOWOŚĆ: zwężony w przedniej części
zbiornik znacznie poprawia widoczność
na taśmę wyładowczą
-- NOWOŚĆ: hamulec produktu zapewnia
delikatne podawanie plonu z elewatora
kołowego do zbiornika
-- długa i szeroka taśma wyładowcza z
przegubem umożliwia szybki i bardzo
delikatny wyładunek
-- przegub w taśmie wyładowczej
zmniejsza wysokość maszyny i
przesuwa punkt ciężkości do środka
maszyny

Systemy odliściania
-- INNOWACJA: Odliściacz FM - oryginał: zbiór
całego buraka bez liści i bez ogławiania
zapewnia najwyższą ochronę produktu i
najwyższy plon masy
-- 3 kolejne systemy odliściania z minimalnym
dogławiaczem, największa różnorodność
systemów odliściania na rynku

Zespoły wyorujące
-- optymalny widok na zespół wyorujący
pozwala na szybką reakcję w
zmieniających się warunkach
-- Wyorywacz kołowy aktywny napęd oznacza
najlepszą ochronę plonu, bardzo dobre
wstępne oczyszczenie już podczas
wyorywania
-- Lemiesze polderowe: szybka i indywidualna
regulacja głębokości w każdym rzędzie w
zmieniających się warunkach
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Czyszczenie
-- Taśma transportowa:
∙∙ bardzo wysoka przepustowość, także w
niekorzystnych warunkach
∙∙ automatyczna rewersja w przypadku
zakleszczenia się kamienia, nieznaczne
ryzyko zatoru, możliwa większa prędkość
jazdy
-- Speedtronic: odciążenie operatora i
większa przepustowość wraz z lepszą
ochroną plonu dzięki automatycznej
regulacji prędkości gwiazd czyszczących
i elewatora kołowego w zależności od
obciążenia

Elewator kołowy
-- NOWOŚĆ: zwiększenie przepustowości
do 25 % dzięki innowacyjnym
kieszeniom
-- NOWOŚĆ: bardziej równomierne i
delikatne napełnianie elewatora
kołowego dzięki zmienionej geometrii
biegu taśmy
-- NOWOŚĆ: mniejsze ryzyko piętrzenia
się ziemi i liści dzięki stałym obrotom
wałka gładkiego między drugą gwiazdą
czyszczącą i elewatorem kołowym

Silnik i napęd
-- NOWOŚĆ: silnik Mercedes-Benz (MTU)
o mocy 480 kW / 653 KM spełniający
normę emisji spalin etap V
-- większy komfort jazdy przez płynny,
hydrauliczny napęd z elektrycznym
sterowaniem
-- wysokiej jakości elementy układu
napędowego „made in Germany“
zmniejszają częstotliwość konserwacji
-- łatwa konserwacja dzięki dobremu
dostępowi z wszystkich stron

Komfort
-- spokojna praca, także w ciemności
dzięki oświetleniu LED (33 reflektory
robocze)
-- NOWOŚĆ: oświetlenie komory silnika
za pomocą taśm LED
-- NOWOŚĆ: ergonomiczna i wygodna w
użyciu skrzynka z narzędziami do prac
konserwacyjnych
-- NOWOŚĆ: pojemnik z wodą do
mycia rąk 15 l
-- schowek na części zużywalne
-- złącze do sprężonego powietrza w
komorze silnika ułatwia czyszczenie
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Odliściacz FM oryginał:
Najlepszy wynik zbioru dzięki delikatnej pracy i szczególnej konstrukcji odliściacza FM GRIMME.
Buraki są całkowicie pozbawione liści bez ogławiania, co pozwala na osiągnięcie nawet o
10 % wyższego plonu masy.
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

ZESPÓŁ
WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

Rezultat

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Sposób
działania

Burak optymalnie pozbawiony liści,
maksymalny plon masy i zysk.

Wał mieszany składa się z kombinacji
bijaków stalowych i gumowych. Krótsze
bijaki stalowe rozdrabniają liście buraka
i chwasty między rzędami. Dłuższe
bijaki gumowe delikatnie ścinają od tyłu
liście z główki buraka. Wał czyszczący
składa się z bijaków gumowych, które
delikatnie ścinają liście z przodu główki
buraka.

Kierunek jazdy

Budowa
Odliściacz FM posiada dwa
przeciwbieżne wały bijakowe usuwające
liście z wszystkich stron buraka.

Łatwa i szybka
konserwacja
bijaki gumowe można wymieniać
pojedynczo.
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

Rozdrabniacz
mieszany
Rozdrabniacz mieszany rozdrabnia liście i
oczyszcza główkę buraka z zielonej
nasady liści. Rozdrabniacz składa się z
wału mieszanego z bijakami stalowymi i

ZESPÓŁ
WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Rozdrabniacz
Rozdrabniacz z minimalnym
dogławiaczem jest uniwersalny w
zastosowaniu i pracuje niezawodnie w
najbardziej niekorzystnych warunkach.
Liście są odkładane między rzędami.

gumowymi oraz, w następnej kolejności, z
minimalnych dogławiaczy. Rozdrabniacz
pracuje bezproblemowo także na
porażonych plantacjach z opadniętymi
liśćmi buraków. Rezultat: minimalne
dogłowienie i burak pozbawiony liści.

Rozdrabniacz
kombi
Rozdrabniacz kombi umożliwia sprawny

Minimalny dogławiacz nie posiada

zbiór na plantacjach z dużą ilością

punktów smarowania, nie wymaga

chwastów. Operator może wygodnie z
kabiny przełączać między odkładaniem
liści w międzyrzędziach lub wyrzutem
bocznym. Ze względu na boczny wyrzut
poprawiona jest znacznie trakcja i

10

Minimalny
dogławiacz
więc konserwacji. Ostry nóż
ogławiający odcina czysto główkę
buraka. Każdy burak jest optymalnie
ogłowiony. Opcjonalnie można
zastosować trwalsze noże z powłoką

stateczność na pochyłościach w

wolframową, niewymagające

mokrych warunkach roboczych.

ostrzenia.
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Wyorywacz kołowy szczególna ochrona plonu
Napędzany hydraulicznie wyorywacz kołowy z możliwością wychylenia w bok, wyróżnia się szczególnie
delikatnym traktowaniem plonu i bardzo dobrym oczyszczeniem przed podniesieniem plonu na zespoły
czyszczące. Dzięki temu do maszyny dostaje się tylko nieznaczna ilość ziemi i domieszek, co oznacza
możliwość ustawienia mniejszej intensywności działania zespołów czyszczących. Wyorywacz kołowy jest
w porównaniu z wyorywaczem lemieszowym bardziej odporny na zużycie, nie wymaga więc tak częstej
konserwacji co ogranicza czas przestojów.
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ODLIŚCIANIA

Bardzo dobre
oczyszczenie
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Optymalna
widoczność

dzięki możliwości ustawienia

na zespół wyorujący pozwala na

wyprzedzenia wyorywaczy kołowych w

szybkie przystosowanie ustawień do

zależności od warunków roboczych.

zmieniających się warunków roboczych.

Buraki są wyciągane z gleby z bardzo
niewielką ilością ziemi i prawie bez
złamanych korzeni, także w
niekorzystnych warunkach zbioru.

Niezawodny
zbiór

Łatwa i szybka
konserwacja

za pomocą wyorywaczy kołowych także

łatwy dostęp do poszczególnych

na plantacjach z nierównomierną

elementów zespołu wyorującego.

obsadą. Wychylenie wyorywaczy w bok
na +/- 40 mm umożliwia precyzyjne
prowadzenie w rzędach.

Kierunek jazdy
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

Lemiesz
polderowy
Lemiesz polderowy ma uniwersalne
zastosowanie, pracuje czysto i
niezawodnie w zmieniających
się warunkach.

Optymalna
widoczność
na zespół wyorujący pozwala na szybkie
przystosowanie ustawień do
zmieniających się warunków roboczych.

ZESPÓŁ
WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Szybka reakcja
Lemiesze polderowe wyciągają buraki
z ziemi i przenoszą je na zespoły
czyszczące. Poszczególne rzędy można
bezstopniowo ustawić, w zależności od
kształtu podłoża.

Łatwa
konserwacja
dzięki możliwości podniesienia zespołu
wyorującego z kabiny, co zmniejsza do
minimum czas wykonania czynności i
zwiększa wydajność.
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Czyszczenie
Ze stołu wałkowego przez taśmę transportową i gwiazdy czyszczące do elewatora kołowego - buraki są
skutecznie i delikatnie doczyszczone, przy najwyższej przepustowości. Dobre wstępne oczyszczenie z
ziemi i domieszek przez wyciągacze kołowe pozwala na znacznie delikatniejsze ustawienie zespołów
czyszczących, co zmniejsza do minimum ryzyko uszkodzeń plonu. Dodatkowa zaleta: zmniejsza się
także zużycie poszczególnych elementów czyszczących, co oszczędza koszty.
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

Skuteczne
czyszczenie
Przepływ masy plonu:
stół wałkowy - taśma transportowa -

ZESPÓŁ
WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Zmniejszone
straty plonu
dzięki opcjonalnemu zestawowi wałków
o dużej średnicy (wałki 2 do 4),

gwiazdy czyszczące -

szczególnie na plantacjach z małymi

elewator kołowy

burakami i cykorią. Średnica wałków
wynosi 114 mm zamiast 101 mm.

Delikatne
podanie
plonu przez wał wyrzutnika na dobrze
widoczny stół wałkowy. Plon jest tu
intensywnie czyszczony z ziemi i
domieszek.

Najwyższa
przepustowość
Prześwit 50 cm nad taśmą transportową
o szerokości 90 cm między przednimi

Oddzielanie
domieszek

kołami. Automatyczna rewersja taśmy
transportowej w przypadku
zakleszczonych kamieni, bez
wychodzenia z kabiny.

przez seryjny stalowy wałek odrywający.
Funkcja odrywania jest ustawiana
wygodnie z kabiny.

Zmniejszenie
kosztów zużycia

Łagodne
przenoszenie
plonu z taśmy transportowej na gwiazdy
czyszczące bez strat plonu dzięki
segmentom z poliuretanu.

zapewnia opcjonalny zestaw wałków dla
stołu wałkowego (wałki 2-5), a także
opcjonalny segmentowy wałek
odrywający. Segmentowy wałek
odrywający zmniejsza ryzyko
zakleszczeń kamieni.
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

Odciążenie
operatora i
najlepsza
ochrona plonu
dzięki seryjnej funkcji Speedtronic o
szybkiej reakcji. Speedtronic to
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WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Oszczędność
czasu o 80 % nowy system
wymiany
Pręty rusztowe lub zestawy sprężystych
zębów rusztowych można szybko

automatyczny system regulacji prędkości

wymienić i w ten sposób przystosować

gwiazd czyszczących i elewatora

oczyszczanie do panujących warunków

kołowego w zależności od obciążenia.

roboczych. Dzięki specjalnej konstrukcji,

Operator nie musi dokonywać ręcznie

ewentualne błędy w ustawieniach

regulacji. Zmniejsza się do minimum

podczas wymiany prętów rusztowych są

ryzyko zatorów, a przepustowość

redukowane do minimum. Zmniejszenie

zwiększa się przy jednoczesnej
ochronie plonu.

strat małych buraków podczas
intensywniejszego czyszczenia dzięki
kombinacji dolnego pręta rusztowego
i sprężystych zębów rusztowych w
jednym zestawie.

Lepszy przepływ
masy plonu
dzięki lepszemu układowi i kształtowi
prętów gwiazd czyszczących (z prawej).
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Zapobieganie
gromadzeniu się
ziemi i liści

Delikatne
napełnianie
zbiornika

w wilgotnych warunkach roboczych i do

dzięki opcjonalnemu hamulcowi

zmniejszenia potrzeby czyszczenia,

produktu, który minimalizuje siłę

dzięki stałemu napędowi wałka

spadku plonu na dno zbiornika.

gładkiego między drugą gwiazdą
czyszczącą i elewatorem kołowym.

Zwiększenie
przepustowości
nawet o 25 %
przy zachowaniu prędkości pracy i
stopnia ochrony plonu dzięki dużym
kieszeniom elewatora kołowego.
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Zbiornik
Kombajny REXOR 6200 Platinum i REXOR 6300 Platinum są wyposażone w zbiornik o ładowności 20 ton
(30 m³) bądź 30 ton (45 m³), co usprawnia pracę na długich polach. Koncepcja wyładunku GRIMME
oznacza szybki rozładunek dużej ilości plonu ze zbiornika przez długą taśmę wyładowczą o szerokości
1,80 m na pryzmę lub pojazd transportowy. Dostosowanie wysokości wysypu z taśmy wyładowczej do 4 m
umożliwia przeładunek na wysokie pojazdy transportowe w czasie jazdy. Nowy kształt zbiornika poprawia
widoczność ze stanowiska pracy operatora na taśmę wyładowczą.
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ODLIŚCIANIA

Pojemność
zbiornika 30 m³
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TECHNICZNE

Równomierne
napełnianie

lub ładowność 20 ton w REXORZE

zbiornika za pomocą ślimaka z

6200 Platinum. Koncepcja przenośnika

automatyczną zmianą kierunku

podłogowego z podłużnym i

po osiągnięciu zadanego poziomu

poprzecznym przenośnikiem

napełnienia.

zgrzebłowym pozwala na szybkie
opróżnienie zbiornika. Prędkość
przenośnika poprzecznego i podłużnego
jest regulowana automatycznie.

Pojemność
zbiornika 45 m³
lub ładowność 30 ton sprawiają,
że REXOR 6300 Platinum jest
optymalną maszyną na długie pola.
Zbiornik przy obu modelach jest
opróżniany w niecałą minutę.

Mniejsza
wysokość
i przeniesienie punktu ciężkości do
środka maszyny dzięki opcjonalnemu
przegubowi w taśmie wyładowczej.
Ułatwienie podczas przejazdu pod
zwisającymi liniami energetycznymi.
Lepsza stateczność na pochyłościach.
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Lepsza
ochrona plonu
dzięki wysokości spadku 5 cm na
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Łatwy dostęp
do zbiornika przez komorę silnika
w razie prac konserwacyjnych.

przejściu z podłużnego przenośnika
zgrzebłowego na poprzeczny przenośnik
zgrzebłowy. Zapobiega to zgnieceniu
plonu.

Ochrona plonu
podczas
wyładunku
na pryzmę lub na pojazd transportowy
na taśmie wyładowczej z dodatkowym

Dodatkowy
schowek
w zbiorniku REXORA 6300 Platinum
na takie materiały jak kanister z olejem,
AdBlue czy części zamienne.

przegubem (opcja).
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Układ jezdny - zwrotny
i chroniący glebę
Pomimo różnych gabarytów obydwu modeli REXORA Platinum 6200 i 6300, łączy je koncepcja ramy głównej
i koncepcja jazdy, a także wysoka zwrotność, stateczność na pochyłościach i delikatne traktowanie gleby.
Dzięki podzielonej ramie głównej i skrętności przegubu ± 35° w obydwu modelach, z jednoczesnym
kierowaniem na wszystkie koła, jest możliwe osiągnięcie wewnętrznego promienia skrętu 7,5 m. Taka
koncepcja układu jezdnego pozwala na delikatny przejazd po podłożu dzięki możliwości prawego i lewego
psiego chodu.
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SYSTEMY
ODLIŚCIANIA

Bardzo dobra
zdolność
manewrowa
dzięki dużym kątom skrętu osi skrętnych
i przegubowi łamanemu. Maksymalny
kąt skrętu przedniej osi wynosi +/- 10°.
Maksymalny kąt skrętu tylnej osi w
modelu REXOR 6200 Platinum wynosi
+/- 25°. W modelu REXOR 6300
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Dobra
stateczność
na skłonach
dzięki aktywnym siłownikom
podpierających BaSYS. Na
pochyłościach tylna część maszyny
podpiera się automatycznie na przedniej
części. Optymalna stabilność całej
maszyny we wszystkich warunkach.

Platinum maksymalny kąt skrętu
środkowej osi wynosi +/- 20°, a tylnej osi
+/- 32°. W obydwu modelach REXORA
Platinum wewnętrzny promień skrętu
wynosi zaledwie 7,5 metra.

Maksymalna
sterowność

Optymalna
ochrona gleby

Przegub łamany umożliwia maksymalny

podczas jazdy w trybie tzw. psiego

skręt na +/- 35°. Cechy te sprawiają, że

chodu, gdzie koła toczą się

REXOR Platinum jest jednym z
najbardziej zwrotnych maszyn na rynku.

równomiernie po całej powierzchni
gleby. Jazda z przesunięciem osi
oznacza rozłożenie nacisku na podłoże
na całą szerokość i przez to
zmniejszenie nacisku.
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Ogumienie na
środkowej osi
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
seryjnie przy REXOR 6300 Platinum
2 | Mitas 1050/50 R32
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum

Ogumienie na przedniej osi
1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
seryjnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum
2 | Mitas 800/70 R38
opcjonalnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R38
opcjonalnie przy kombajnach REXOR 6200 i 6300 Platinum

Ogumienie na tylnej osi
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
seryjnie przy REXOR 6200 Platinum,
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum
2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
seryjnie przy REXOR 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R32
opcjonalnie REXOR 6300 Platinum
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Zmniejszenie
czasu nieproduktywnego
dzięki modelom REXORA z maks.
prędkością jazdy 40 km/h. Seryjnie
maks. prędkość jazdy wynosi
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Zachowanie
dopuszczalnego
nacisku na oś
dzięki dodatkowej osi z tyłu maszyny
przy REXORZE 6200 Platinum. Do
jazdy ulicą oś musi być opuszczona.

20 km/h, opcjonalnie obydwie wersje

W Unii Europejskiej oś dodatkowa jest

maszyny są dostępne z homologacją

obowiązkowa.

umożliwiającą maks. prędkość 25 lub
32 km/h.

Bezpieczna
jazda ulicą
dzięki wykorzystaniu wózka
podporowego. Wózek można połączyć i
odłączyć bez wysiadania z maszyny.
Przednia oś zostaje odciążona, a jazda
jest płynna i stabilna. Wózek podporowy
jest obowiązkowy w UE.
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Silnik - oszczędność i moc
Przemyślana koncepcja układu hydraulicznego w kombinacji z innowacyjnym sterowaniem silnika, a także z
nową generacją silników spełniających normę emisji spalin etap V to podstawa oszczędnego zużycia paliwa
i pełnej mocy.
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Efektywny,
oszczędny
silnik Diesla Mercedes-Benz (MTU)
o mocy 480 kW / 653 KM i pojemności
skokowej 15,6 l zapewnia moc na polu
i na drodze.
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Wygoda
Duże klapy po lewej i prawej stronie
maszyny oraz z tyłu maszyny
umożliwiają wygodne wykonanie
koniecznych czynności
konserwacyjnych.

W układzie napędowym wykorzystano
komponenty wysokiej jakości "made in
Germany".

Marka Mercedes-Benz oznacza:
- nowoczesną technologię
- oszczędne silniki
- nieznaczną masę własną silników
- sprawne zaopatrzenie w części zamienne
oraz gęstą sieć serwisową na całym świecie

Wygodny dostęp
do komory silnika i do zbiornika
zapewnia drabinka po lewej stronie
maszyny - wygoda podczas prac
konserwacyjnych.
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Praca także
po zmroku
dzięki oświetleniu LED po wewnętrznej
stronie klap przy komorze silnika.
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Obsługa i komfort sprawna praca
Nowa, komfortowa kabina ErgoDrive z izolacją akustyczną umożliwia spokojną i niemęczącą pracę.
Komfortowy fotel operatora, klimatyzacja, zestaw głośnomówiący i radioodtwarzacz CD/MP3 pomagają w tym.
Liczne systemy asystujące, jak autopilot i Speedtronic oraz inne funkcje automatyczne odciążają operatora w
pracy podczas wyorywania.
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Komfortowa
kabina
Nowa kabina ErgoDrive z izolacją
akustyczną jest wyposażona w

ZESPÓŁ
WYORUJĄCY

CZYSZCZENIE

ZBIORNIK

UKŁAD JEZDNY

SILNIK

OBSŁUGA/
KOMFORT

MYGRIMME

DANE
TECHNICZNE

Intuicyjna
obsługa
Głównym elementem kabiny ErgoDrive
jest ergonomiczny podłokietnik z

12 reflektorów LED, w składane

elementami obsługi i terminalami z

pneumatycznie, ustawiane elektrycznie

możliwością dowolnej konfiguracji.

i ogrzewane lusterka zewnętrzne,

Na dwóch terminalach sterowniczych

amortyzowany, komfortowy fotel

CCI 100 są wyświetlane wszystkie

operatora z aktywną wentylacją i

funkcje i stany maszyny. Zmiana

ogrzewaniem, fotel instruktora,

parametrów maszyny jest bardzo prosta.

chłodzony schowek, radioodtwarzacz
CD-/MP3 z systemem głośnomówiącym
Bluetooth, klimatronic, rolety
przeciwsłoneczne, boczne wycieraczki,
funkcję Coming-Home oraz gniazda 12 V.

Wszystko
na oku
Opcjonalny system monitoringu ProCam
zapewnia w kombinacji ze sprawdzonym
systemem wizyjnym GRIMME
rzeczywisty obraz obszaru wokół
maszyny bez martwego kąta. System
Visual Protect (w serii) umożliwia
kontrolę funkcji maszyny za pomocą
kamer w przypadku odstępstw od
normalnego działania, uruchomienia
funkcji maszyny lub zmiany ustawień
na terminalu sterowniczym.
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Optymalna
widoczność
z fotela operatora na taśmę wyładowczą
umożliwia spokojne śledzenie
przeładunku podczas zbioru i
usypywanie pryzmy dzięki zmienionemu
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Czyste ręce
po wykonaniu prac konserwacyjnych lub
czyszczenia dzięki pojemnikowi z wodą
do mycia rąk o pojemności 15 l.
Pojemnik można łatwo wyjąć do
napełnienia lub opróżnienia.

kształtowi zbiornika.

Zawsze czysto
Złącza do sprężonego powietrza obok
kabiny i w komorze silnika ułatwiają
czyszczenie. Wąż i pistolet na sprężone
powietrze są również częścią dostawy.

Szybka
konserwacja
Ergonomicznie zlokalizowana skrzynka
z narzędziami w tylnej części maszyny
z wszystkimi narzędziami do prac
konserwacyjnych. Seryjnej skrzynki z
narzędziami nie trzeba nawet wyjmować
z maszyny.

Automatyczne
smarowanie
wszystkich punktów smarowania przez
instalację centralnego smarowania.
Pneumatyczne napełnianie za pomocą

Wszystko w
zasięgu ręki
dzięki wygodnie zlokalizowanym
schowkom w tylnej części maszyny np.
na części zużywające się.

zaworu kulowego obok kabiny.
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Rozświetlić ciemność
za pomocą 33 reflektorów LED. Spokojna praca, także nocą, dzięki oświetleniu
całego obszaru wokół maszyny.
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myGRIMME
Wszystkie samobieżne kombajny GRIMME od roku produkcji 2017 są seryjnie wyposażone w funkcję
zaszyfrowanej komunikacji z nowym portalem internetowym dla klientów myGRIMME. Dzięki temu możliwe
jest w każdej chwili otrzymanie na portalu informacji o specyficznym wyposażeniu maszyny, statusie
maszyny i innych informacji. Więcej informacji na www.mygrimme.com. Aby korzystać z portalu myGRIMME
wystarczy bezpłatna rejestracja.
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Moje maszyny
Wszystkie wpisane maszyny są
wyświetlane wraz z wyposażeniem.
Dostęp w każdej chwili do instrukcji
eksploatacji i listy części zamiennych.
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Konfigurator
online
Indywidualna konfiguracja maszyny
pozwala np. na przygotowanie żądanego
produktu przed spotkaniem z
dystrybutorem.

myJobs
Moduł "myJobs" zawiera funkcję
zarządzania zadaniami, w której
wszystkie parametry maszyny i
parametry GPS są przetwarzane przez
maszyny GRIMME. System rozróżnia
między jazdą polową i drogową, co
pozwala na automatyczne tworzenie
zadań z wszystkimi koniecznymi

Oryginalne
części
zamienne
GRIMME
Na portalu myGRIMME można
zidentyfikować potrzebne części
zamienne i sprawdzić ich dostępność.

informacjami. Dzięki temu operatorzy,
dysponenci itd. oszczędzają czas, gdyż
nie muszą ręcznie tworzyć zadań.
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Geofencing

Wyświetlenie w każdej chwili

Lokalizacja maszyny i ochrona przed

parametrów maszyny, lokalizacji i ruchu

kradzieżą dzięki funkcji geofencing
(wirtualne ogrodzenie).

maszyny na Google Maps.

Maszyny
używane
Portal maszyn używanych dla klientów
końcowych i dystrybutorów umożliwia
wyszukiwanie i sprzedaż maszyn.
Możliwe jest też sporządzenie oferty na
regenerację maszyn. Firma GRIMME
przejmuje na życzenie całą procedurę

Farm Analyzer

wprowadzenia na rynek na całym
świecie wraz z kwestią celną.

Nowa maszyna musi przekonywać nie

Oszczędza to sprzedawcy dużo czasu i

tylko pod względem technicznym. Musi

zachodu.

także spełniać wymogi ekonomiczne. Na
ocenę inwestycji z ekonomicznego
punktu widzenia wpływa wiele
czynników uzależnionych od rodzaju
gospodarstwa i wykraczających poza

PLU S

parametry techniczne maszyny.
Aby sprostać tym wymaganiom

PRO

PR E M I U M PRO T E C T

Serwis

GRIMME oferuje narzędzie Farm
Analyzer z funkcją doradczą opierającą
się na parametrach będących podstawą

Przegląd Premium
Check i konserwacja

Dla wszystkich kombajnów

do podjęcia decyzji.
Rozszerzona gwaranc ja na układ napędowy

samobieżnych GRIMME dostępne
są indywidualne pakiety serwisowe,
obejmujące w najobszerniejszej wersji

Rozszerzona gwaranc ja na całą maszynę

PROTECT pełny serwis wraz z
częściami zużywającymi się.

Full Service łącznie
z częściami
zużywającymi się
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REXOR 6200/6300 Platinum
Wyposażenie seryjne

Więcej informacji na
www.grimme.com

Długość

REXOR 6200 Platinum

REXOR 6300 Platinum

13300 mm

15600 mm

Szerokość
Masa własna w wersji podstawowej

4000 mm
28000 kg

32000 kg

Ilość rzędów

6

Zespół wyorujący wyorywacz kołowy

X

Zespół wyorujący lemiesze polderowe (opcja)

X

Wychylenie boczne wyorywaczy kołowych

45 / 50 cm lub 18 / 20“

Przesunięcie wyorywacza kołowego

±150 mm

Przesunięcie wyorywacza lemieszowego

±200 mm

Średnica pierwszej gwiazdy czyszczącej

1700 mm

Średnica 2. i 3. gwiazdy czyszczącej

1500 mm

Prześwit nad taśmą odsiewającą

500 mm

Podziałka taśmy transportowej

60 mm

Podziałka taśmy transportowej (opcja)

50 i 70 mm

Szerokość elewatora kołowego

900 mm

Ładowność zbiornika

20000 kg

Pojemność zbiornika

30 m³

30000 kg
45 m³

Szerokość taśmy wyładowczej

1800 mm

Wysokość przeładunku

4000 mm
4

Ogumienie z przodu
Ogumienie środkowe
Ogumienie z tyłu
Kąt skrętu kół przednich / środkowych / tylnych / przegub łamany
Wewnętrzny promień skrętu
Prędkość drogowa (opcja)
Moc silnika
Pojemność zbiornika paliwa
Pojemność zbiornika AdBlue
Oświetlenie robocze
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youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

w Apple App Store.

± 40 mm

Rozstaw rzędów

twitter.com/GrimmeGroup

lub w naszej aplikacji GRIMME na iPada

± 40 mm

Wychylenie boczne lemieszy polderowych

Ilość kół

facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

3000 / 3300 mm

Wysokość w położeniu transportowym

i na portalach społecznościowych

6
Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB

–

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 900/60 R32 CEREXBIB

± 10° / – / ± 25° / ± 35°

± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
7,50 m

20 (25, 32, 40) km/h
480 / 653 kW / KM (Stage V)
1300 l
95 l
33 reflektory robocze LED

59

Tekst, zdjęcia, dane techniczne, wymiary i masy, wyposażenie, a także parametry mocy nie są przedmiotem roszczeń.
Dane są podane w przybliżeniu i nie są wiążące. Możliwe są w każdym czasie zmiany w wyniku postępu technicznego.

Pobierz na smartfon nasze dane kontaktowe za pomocą kodu QR!

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

Stan: 11/2018

Grimme Polska Sp. z o.o. · Żabikowo 1 · PL 63-000 Środa Wielkopolska
Telefon +48 61 285 2847 · Mobil +48 604 517 814 · Mobil +48 600 454 734

