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Platinum Serien
I over 10 år har REXOR-modellerne sat standarden for optagning af sukkerroer, cikorie
og knoldseleri. Talrige innovationer og videreudviklinger er blevet indarbejdet i den 653 hk
stærke toakslede REXOR 6200 Platinum med 20 tons tank (30 m³) og den treakslede
REXOR 6300 Platinum med 30 tons bunker (45 m³). Fra aftopningssystemet over
optagningssystemet og rensning til tanktømning er skånsomheden i fokus, for at opnå 
maksimal udbytte. Unikt er FM aftopperen såvel som oppelhjulene. Som option tilbydes
yderligere tre aftopningssystemer samt vibrerende skær.
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REXOR
Platinum
Overblik over
maskinens
nøglepunkter:

ErgoDrive Kabine
- Nyhed: Afslappet arbejde takket være
specielt lydisoleret kabine med premium
komfortsæde
-- Intuitiv betjening med to CCI 100
betjeningsterminaler samt et
multifunktionshåndtag og et kontrolpanel
i armlænet
-- Visual Protect: Funktionsovervågning
med kameraer
-- ProCam: Overvågning af maskinens
omgivelser for mere sikkerhed og bedre
overblik
-- Coming-Home-Funktion til sikker udstigning
-- Tryklufttilslutning ved siden af kabinen til
nem rengøring

Tank og aflæsserbånd
-- Nyhed: smallere forende af tank for
forbedret oversigt over aflæsserbåndet
-- Nyhed: Falddugen sikrer en skånsom
aflæsning af roerne fra ringelevatoren
til tanken
-- Langt og bredt aflæssebånd med
dobbelt knæk giver hurtig og ekstremt
skånsom aflæsning
-- Dobbelt knæk på aflæsserbåndet
mindsker totalhøjden og sikre bedre
vægtfordeling på optageren

Aftopningssystemer
-- INNOVATION: FM aftopperen – den originale:
Bladfri roeoptagning uden topafskæring for
maksimal produktbeskyttelse og udbytte
-- 3 ekstra aftopningssystemer med
minimalaftopper, og dermed den største
variation af aftoppere på markedet

Optagningssystemer
-- Optimal oversigt over indføringen, for
hurtig reaktion ved skiftende forhold
-- Oppelskær: selvstændig træk for
skånsom indføring, effektiv rengøring
allerede ved indføringen
-- Vibrationsskær: hurtig og individuel
dybdejustering på hver enkelt række,
til afvekslende forhold
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Rensning
-- Transportbånd:
∙∙ største gennemgang for højeste kapacitet,
selv under ugunstige forhold
∙∙ Automatisk reversering ved stenklemning,
lav risiko for tilstopning, højere
kørehastigheder er muligt
-- Speedtronic: Føreraflastning og øget
kapacitet og forbedret produktbeskyttelse
med automatisk belastningsafhængig
hastighedsregulering af rouletterne og
ringelevatoren

Ringelevator
-- Nyhed: op til 25% mere kapacitet med
innovativ lommekonstruktion
-- Nyhed: Mere ensartet og mere skånsom
påfyldning af ringelevatoren på grund af
ændret retningsgeometri
-- Nyhed: mindre jord- og bladopbygning
på grund af en permanent roterende,
glatvalse mellem rouletten og
ringelevatoren

Motor og træk
-- Nyhed: 480 kW / 653 hk stærk
Mercedes-Benz (MTU) motor med
emissionssnorm V
-- højere kørekomfort takket være
kontinuerligt variabelt hydraulisk træk
med elektrisk styring
-- lange vedligeholdelsesintervaller takket
være højkvalitets transmissions
komponenter "Made in Germany"
-- Let vedligeholdelse på grund af god
tilgængelighed fra alle sider

Komfort
-- afslappet optagning, selv i mørke, med
LED-belysning (33 arbejdsprojektører)
-- Nyhed: Oplysning af motorrummet med
LED-strimler
-- Nyhed: ergonomisk anbragt og bekvemt
drejelig værktøjskasse til
vedligeholdelsesarbejde
-- Nyhed: 15 ltr. håndvaskebeholder
-- Opbevaringsplads til sliddele
-- Tryklufttilslutning i motorrummet til
nem rengøring
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FM aftopperen den originale
INNO

GRIMME står for de bedste optagnings-resultater med den usædvanligt skånsomme og unikke
FM aftopper. Resultatet er fuldstændig bladfrie roer og op til 10 % mere roemasse end på
tidligere aftoppere.
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TEKNISKE
DATA

Funktionsmåde:

Den perfekt afpudsede roe,

Multiakslen er udstyret med en

for maksimal udbytte og fortjeneste.

kombination af stål- og gummislagler.
De kortere stålslagler fjerner roeblade
og ukrudt mellem rækkerne De længere
gummislagler aftopper roerne skånsomt
bagfra. På afpudserakslen er der
monteret gummislagler, som aftopper
roerne skånsomt forfra.

Køreretning

Opbygning
FM aftopperen er udstyret med to
modsat løbende slagleaksler, der fjerner
toppen fra alle sider.

Enkel, hurtig
vedligeholdelse

INNO

med muligheden for at udskifte
gummislaglerne, enkeltvis.
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Aftopper
INNO

Aftopperen med miniaftopper kan
anvendes overalt og arbejder fejlfrit,

bladrester rundt om reoerne bliver fjernet

selv under meget dårlige forhold.

Den består af en multiaksel med stål- og

Bladene bliver lagt ensartet ud

gummislagler og eftefølgende

mellem rækkerne.

miniaftopper. Arbejder også optimal
under tørre forhold med visne roeblade.
Resultatet en en minimalt aftoppet og
bladfri roe.

Kombiaftopper
Kombiaftopper gør det muligt at optage
problemfrit, også hvis der er meget
ukrudt. Føreren kan fra kabinen let skifte
mellem Inline udlægning og
sideudkastning. Både traktionen og

Miniafpudser
Den unikke Minimal aftopper leveres
uden smøresteder og er dermed
vedligeholdelsesfri. Den skarpe
topkniv adskiller roetoppen rent fra
sukkerroen. Hver roe er optimalt

hældningsstabiliteten, under våde

aftoppet. Eventuelt kan mere

forhold, bliver væsentlig forbedret

slidstærke, wolfram-coatede knive

ved sideudkastning.

anvendes, det eliminerer behovet for
slibning.
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Oppelhjul unik skånsomhed
De hydraulisk trukne og sideværts bevægelige oppelskær er karakteriseret ved ekstraordinær skånsomhed
og meget god jordfraskildning, allerede ved indføringen, så kun meget lidt jord og smuds kommer ind i
maskinen, hvorfor de efterfølgende renseaggregater kan indstilles mere skånsomt. Derudover har
oppelskærene signifikant mindre slidtage end den vibrerende skær, hvilket betyder mindre nedetid til
vedligeholdelse.
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Optimal oversigt

på grund af oppelskærenes justerbare

over indføringen for hurtigt at tilpasse

hældning, der er afhængig af de

indstillingerne til skiftende forhold.

respektive optagningsbetingelser.
Roerne løftes ud af jorden, med kun en
lille mængde jord og næsten ingen
spidsbrud, selv under ugunstige forhold.

Ren optagning

Enkel, hurtig
vedligeholdelse

i uens voksede roer, med oppelskær. På
grund af en sidebevægelighed på

med den lette adgang til de enkelte

+/-40 mm kan oppelskærene styres

områder i indføringen.

nøjagtigt langs rækkerne.

Kørselsretning

14

15

AFTOPNINGS
SYSTEMER

Vibrationsskær
Det universelle vibrationsskær arbejder,
under vekslende optagningsbetingelser,
rent og pålideligt.
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Reagerer
fleksibelt
Vibrationsskærene hæver roerne op af
jorden og afleverer dem på valsebordet.
Hver enkelt række kan trinløst justeres i
dybden, alt efter jordkonturene.

Optimal oversigt
over indføringen for hurtigt at tilpasse
indstillingerne til skiftende forhold.

Enkel
vedligeholdelse

INNO

ved, fra kabinen, at hæve indføringen
minimeres standtider og øger den
daglige kapacitet.
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Rensning
Fra valsebordet, over transportbåndet og rouletterne til ringelevatoren - rengøres roerne effektivt og
skånsomt med maksimal kapacitet. På grund af oppelskærenes effektive rensning, for jord og smuds,
kan de følgende renseaggregater indstilles meget mere skånsomt og det minimere risikoen for
beskadigelse af roerne. Et ekstra plus: Slidtagen på de enkelte renseaggregater minimeres og det
gør omkostningerne også.
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Effektiv
rensning

Minimeret
udbyttetab

Produktflow:

takket være en valsepakke

Valsebord – transportbånd –

(Ekstraudstyr) med stor valsediameter

rouletter – ringelevator

(valserne 2 til 4), især egnet til arealer
med små roer og cikorie.
Valsediameteren er 114 mm i stedet
for 101 mm.

Skånsom
overgang
af produktet ved udkasterakslen til det
let overskuelige valsebord.
Her foretages en effektiv rensning

Største
kapacitet

for jord og smuds.

med det 90 cm brede transportbånd
mellem forhjulene med 50 cm frihøjde
Ved stenklemning reverserer

Smudsrensning

transportbåndet automatisk, uden at
føreren skal stige ud.

med en stålvalse (Standardudstyr)
Smudsrensningen kan let styres
fra kabinen.

Minimerede
slidomkostninger

Skånsom
overgang,
af afgrøden fra transportbåndet til
INNO

rouletterne uden tab, på grund af
brugen af PUR segmenter.

takket være en slidpakke (Ekstraudstyr)
til valsebordet (valserne 2-5) samt en
segmentvalse (Ekstraudstyr)(Innovation).
Segmentvalsen reducerer risikoen for
stenklemning.
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Føreraflastning
og største
skånsomhed
takket være det meget hurtige og
fintfølende, Speedtronic.
(Standardudstyr) Speedtronic er en
belastningsafhængig, automatisk
hastighedsregulering af rouletterne og
ringelevatoren. Føreren bliver dermed
aflastet for manuelle reguleringer.
Risikoen for tilstopninger bliver
minimeret og kapaciteten øges, med
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Op til 80%
tidsbesparelse

INNO

INNO

med det nye hurtigskiftsystem. Lederiste
eller fjedertandspakker kan hurtigt
udskiftes og hurtig tilpasse renseevnen
til de respektive optagningsbetingelser.
Mulige forkerte indstillinger, ved ændring
af lederiste, minimeres af
specialdesignet. Tab af små roer, ved
mere intensiv rensning, minimeres på
en gang ved kombinationen af den
underste lederist og fjedertænderne.

bedre produktbeskyttelse.

Forbedret
 roduktflow
p
takket være den optimerede indretning
og form af rouletarmene (højre).
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Beskyttelse
mod jord- og
 ladopbygning
b
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Skånsom
tankfyldning
INNO

takket være en falddug, (Ekstraudstyr)
der minimerer faldhøjden til tankbunden.

i våde optagningsbetingelser og for at
minimere renseintensiteten er der en
permanent trukket glat valse mellem den
anden roulet og ringelevatoren.

Op til 25%
mere kapacitet
under konstant omløbshastighed og

INNO

produktbeskyttelse med unikke store
lommer i ringelevatoren.
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Tanken
REXOR 6200 Platinum og REXOR 6300 Platinum er udstyret med henholdsvis en 20 tons (30 m³) og en
30 tons (45 m³) tanke, hvilket gør dem ideelle til lange marker. Med GRIMMEs aflæssekoncept kan selv
store produktmængder transporteres sikkert og på kort tid, på det lange og 1,80 m brede aflæssebånd, fra
tanken til kulen eller vognen. Aflæssebåndet med en læssehøjde på op til 4 m giver også mulighed for at
bruge store transportvogne til nonstop-optagning På grund af tankens optimerede form har føreren et meget
godt overblik over aflæssebåndet.
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Ensartet
tankfyldning

eller 20 tons kapacitet er der på

af tanken med en snegl, der har

REXOR 6200 Platinum.

automatisk retningsændring, og

Tankbundsystemet med langs- og

fylder tanken optimalt.

tværgående bundkæder, sikrer, at
tanken hurtigt tømmes. Styring af
hastigheden, på den langsgående og
tværgående bundkæde, er automatisk.

45 m³
Tankindhold
eller 30 tons kapacitet gør

Mindre
maskinhøjde
og forlægning af maskinens tyngdepunkt

REXOR 6300 Platinum til den optimale

til midten, med et ekstra knæk på

maskine, til lange marker Aflæssetiden

aflæsserbåndet (Ekstraudstyr) Kørsel

for begge modeller er mindre end

under lavthængende kraftledninger og

et minut.

grene er lettere. Hældningsstabiliteten
er forøget.
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Større produkt
skånsomhed
med et kun 5 cm højt faldtrin ved
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Enkel adgang
til tanken, over motorrummet,
for vedligeholdelsesarbejde.

overgangen fra den langsgående til den
tværgående tankbundkæder
Beskadigelse af afgrøden
undgås således.

Endnu mere
skånsom
aflæsning

Ekstra lagerrum
i tanken på REXOR 6300 Platinum til de
mest nødvendige materialer som f.eks
oliebeholder, AdBlue eller reservedele.

af produktet i kulen eller på
transportvognen på grund af
aflæsserkæde med ekstra knæk
(Ekstraudstyr).
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Undervognen - skånsom
over for jorden og
manøvredygtig
Til trods for køretøjets størrelse er hovedrammen og chassiet på begge REXOR-modeller 6200 og 6300
yderst bevægelige. Det sikrer stor manøvredygtighed, fabelagtige køreevner på skråninger og en yderst
skånsom kørsel på marken. Den delte hovedramme har et knækled med en knækvinkel på ± 35°, som
sammen med firehjulsstyringen giver mulighed for at opnå en vendediameter på 7,5 m på begge modeller.
Desuden giver dette undervognskoncept mulighed for at køre skånsomt hen over jorden vha. skånekørsel
til venstre eller højre.
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AFTOPNINGS
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Største
manøvredyg
tighed
på grund af styreakslens store
styrevinkel og knækleddet. Forakslen
har en maximal drejevinkel på +/- 10°.
Bagakslen på REXOR 6200 Platinum

OPTAGNINGSAGGREGATER
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KOMFORT
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TEKNISKE
DATA

Stor stabilitet
på skråninger
med aktiv pendul understøtter BaSYS.
På skråninger understøtter bagvognen
sig selv automatisk på forvognen.
Optimal stabilitet på hele maskinen
under alle forhold.

har en maksimal drejevinkel
på +/- 25°. Den maksimale drejevinkel
på REXOR 6300 Platinum er +/- 20°
på midteraklsen og +/- 32° på
bagakslen. Begge REXOR Platinum
modeller har en indvendig
venderadius på kun 7,5 m.

Maksimal
drejevinkel
Knækleddet giver mulighed for en
maksimal drejevinkel på +/- 35°.
Sammen med de store drejevinkler på
styreakslerne er REXOR Platinum en af
de mest manøvredygtige maskiner
på markedet.
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Optimal
skånsom
jordtryk
ved skånsom kørsel fordeles trykket på
marken over hele fladen. På den måde
kører maskinen forskudt ift. sporet og
jordtrykket fordeles over den samlede
bredde og reduceres hermed markant.
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Dækmontering
midterste aksel
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6300 Platinum
2 | Mitas 1050/50 R32
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum

Dækmontering foraksel
1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
Standard på REXOR 6200 og 6300 Platinum
2 | Mitas 800/70 R38
Ekstraudstyr på REXOR 6200 og 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R38
Ekstraudstyr på REXOR 6200 og 6300 Platinum

Dækmontering
bagaksel
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6200 Platinum
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum
2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
Standard på REXOR 6300 Platinum
3 | Mitas 900/60 R32
Ekstraudstyr på REXOR 6300 Platinum
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Minimering af
uproduktive
tider
med 40 km/t fremdriftshastighed på
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Overholdelse
af det tilladte
akseltryk
med ekstraakslen bagerst på 

begge REXOR-modeller. Standard er

REXOR 6200 Platinum. Ved kørsel på

20 km/t. 25, 32 eller 40 km/t er

vejen skal den anvendes. Indenfor EU

ekstraudstyr.

er ekstraakslen påbudt.

Sikker kørsel på
offentlige veje
ved brug af støttehjulene. Kan til- og
frakobles, uden at du behøver stige ud
af førerhuset. Forakslen aflastes, og det
forhindres, at maskinen gynger.
I EU er støttehjulene påbudt.
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Motoren - brændstof
besparende og kraftfuld
Det avancerede hydrauliksystem i kombination med motorens innovative styringsteknologi og den nye
generation af motorer med emissionsstandarden Trin V er grundlaget for økonomisk forbrug og stor styrke.

40

41

AFTOPNINGS
SYSTEMER

Mere effektiv,
mere brændstofbesparende
Mercedes-Benz (MTU) Dieselmotor med
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Nem
vedligeholdelse
på grund af de store skærme
omkring motorrummet.

480 kW / 653 hk med 15,6 liter
kapacitet, for største ydeevne i
marken og på vejen.
Til trækket anvender komponenter fra
høj tysk kvalitetsproduktion.

Mercedes-Benz står for
- mest moderne motorteknologi
- økonomiske motorer
- lav vægt på motorerne
- fremragende reservedelesforsyning
samt et tæt servicenetværk over hele verden

Meget god
adgang,
til motorrummet og tanken via en stige
på maskinens venstre side,
letter den daglige vedligeholdelse.
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Arbejder også
når det er mørkt
takket være LED-belysningen på
indersiden af skærmene ved
motorrummet.
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Betjening og komfort til en afslappende
arbejdsdag
Den nye lydisolerede ErgoDrive kabine tilbyder al den komfort, du har brug for, til at klare lange arbejdsdage
i fuld vigør, uden at blive træt. Comfort førersædet, det automatiske klimaanlæg, det håndfrie system og
CD / MP3-radioen hjælper. Mange hjælpesystemer, som f.eks. Autopiloten eller Speedtronic, samt andre
automatiske funktioner sikrer, at føreren bliver aflastet under optagningen.
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AFTOPNINGS
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Komfortkabine
Den nye lydisolerede ErgoDrive førerhus
har 12 LED-forlygter, pneumatisk betjent,
elektrisk, luftaffjedret komfortsæde med
aktiv ventilation og sædeopvarmning,
passagersæde, kølerum,
CD / MP3-radio med Bluetooth
håndfri, klimaanlæg, solbeskyttelse,
sidevinduer, 12 V udgange og
Comming Home funktion.

OPTAGNINGSAGGREGATER

RENSNING

TANK

CHASSIS

MOTOR

BETJENING/
KOMFORT

MYGRIMME

TEKNISKE
DATA

Intuitivt
betjenings
koncept
Det centrale element i ErgoDrive
kabinen er det ergonomiske armlæn
med frit indstillelige betjeningselementer
og terminaler.
På to CCI 100 terminaler kan alle
maskinen funktioner og indstillinger
vises. Maskinens parametre er enkle
at indstille.

Overblik
over det hele
Det valgfrie videoovervågningssystem
ProCam, sammen med det velkendte
GRIMME videosystem, muliggør en reel
visning af hele maskinens omgivelser,
uden blinde vinkler. VisualProtect
(Standard) gør det muligt med kameraer
at overvåge maskinens funktioner og
justere maskinens indstillinger i forhold
til de aktuelle forhold.
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Optimal oversigt
fra førersædet til aflæssebånet betyder
en afslappet aflæsning under
optagningen, samt let opbygning af
kulen, på grund af den optimerede
form på tanken.

Altid ren
med to trykluftstilslutninger ved siden
af kabinen og i motorrummet
Trykluftslange og pistol er også
inkluderet.
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Rene hænder
efter vedligeholdelse eller rengøring i
marken, med vand fra en 15 liter
håndvaskbeholder Håndvaskbeholderen
er let aftagelig til påfyldning eller
tømning.

Hurtig
vedligeholdelse
takket være den ergonomisk optimalt
placerede og veludstyrede
værktøjskasse bag på maskinen.
Værktøjskassen er standard og kan
åbnes uden at den er løftet af maskinen.

Automatisk
smøring,

Alt er til
rådighed

af alle vigtige smøresteder på maskinen,

ved en let tilgængelig opbevaringsplads,

med det centrale smøresystem.

feks.til reservedeledele på bagsiden af 

Påfyldningen foregår pneumatisk, og der

maskinen.

skal kun åbnes en kugleventil ved
siden af kabinen.
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Nat bliver til dag
med 33 LED-arbejdsprojektører. Afslappet arbejde, selv om natten,
med den omfattende belysning af hele maskinmiljøet.
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myGRIMME
INNO

Alle selvkørende GRIMME optagere bygget i 2017 og senere, er i stand til krypteret kommunikation
med den nye internetbaserede kundeportal myGRIMME. Maskinens specifikke udstyr, maskinstatus og
andre oplysninger kan således til enhver tid hentes på portalen. Læs mere på www.mygrimme.com.
Du skal blot registrere dig, hvilket er gratis, og herefter kan du udnytte alle fordelene ved myGRIMME.
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AFTOPNINGS
SYSTEMER

Mine maskiner
Alle registrerede maskiner vises tydeligt
med tilhørende udstyr. Driftsvejledning
og maskinspecifikke reservedelslister
er tilgængelige.

OPTAGNINGSAGGREGATER

RENSNING

TANK

CHASSIS

MOTOR

BETJENING/
KOMFORT

MYGRIMME

TEKNISKE
DATA

Online-
Konfigurator
Med online-konfiguratoren kan de
aktuelle eller nye maskiner konfigureres
individuelt, feks. før en aftale med
forhandleren om køb/salg af en maskine.

myJobs
Under "myJobs" er den tydelige og
effektive ordrestyring, hvor alle
maskin- og GPS-parametre behandles
for GRIMME-maskinerne. Fordi

GRIMME
original-dele
Med myGRIMME kan reservedelenene
identificeres og man kan se om delen
er på lager.

systemet kan skelne mellem vejkørsel
og markarbejde, genereres nye job
automatisk, her vil alle nødvendige
oplysninger gemmes. Dette eliminerer
det manuelle arbejde og sparer et stort
arbejde og meget tid for føreren,
arbejdslederen osv.
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Geofencing

Maskinparametrene, den aktuelle

Nem positionsbestemmelse og

placering og maskinens bevægelser kan

tyveribeskyttelse med geofencing

til enhver tid ses på Google Maps.

(virtuelt beskyttelse).

Brugte
maskiner
Maskiner kan sælges eller søges på
Brugtmaskineportalen af kunder og
forhandlere. Derudover kan der
anmodes om et tilbud på annoncering
af en brugt maskine. På anmodning

Farm Analyzer

vil GRIMME være a
 nsvarlig for den
komplette markedsføring på
verdensplan, inklusiv evt.

En ny maskine skal ikke kun overbevise

toldbestemmelser. Dette sparer

teknisk, men skal også arbejde

sælgeren tid og kræfter.

økonomisk og effektivt. I den
økonomiske evaluering af en investering
spiller en række parametre en rolle, som
går langt ud over maskinens tekniske
egenskaber og er individuelle for hver

PLU S

ejer. For at imødekomme denne
kompleksitet tilbyder GRIMME en

PRO

PR E M I U M PRO T E C T

Service

økonomisk forsvarlig rådgivning med
Farm Analyzer med henblik på at

Premium-Check og
vedligeholdelsesservice

fremlægge de beslutningsrelevante

Individuelt tilpassede servicepakker

parametre overskueligt.
udvidet garantie på
træksystemet

er tilgængelige for alle selvkørende
GRIMME-maskiner, Servicepakker kan
omfatte op til fuld service og sliddele,

udvidet garanti på
hele maskinen

"PROTECT" pakken.

Total-service
inkl.- sliddele
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REXOR 6200/6300 Platinum
Standardudstyr

Flere informationer finder du her
www.grimme.com

Længde

REXOR 6200 Platinum

REXOR 6300 Platinum

13300 mm

15600 mm

Bredde

3000 / 3300 mm

Højde transportstilling
Egenvægt med standardudstyr

32000 kg

Rækkeantal

6

Indføring oppelhjul

X

Indføring vibrationsskær (Ekstraudstyr)
Sideforskydning på vibrationsskær
Rækkeafstand

eller download GRIMME App til din iPad

± 40 mm

fra Apple App Store herunder.

±150 mm

Sideforskydning- indføring med vibrationsskær

±200 mm

Diameter 1.rulette

1700 mm

Diameter 2. og 3. ruletter

1500 mm

Gennemgangshøjde transportbånd

500 mm

Deling transportbånd

60 mm

Deling transportbånd (Ekstraudstyr)

50 og 70 mm

Bredde ringelevator

900 mm

Tankkapacitet

20000 kg

Tankvolumen

30 m³

30000 kg
45 m³

Bredde aflæsserbånd

1800 mm

Læssehøjde

4000 mm
4

Dækmontering, forrest

6
Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB

Dækmontering, midten

–

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Dækmontering, bagest

Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB

Michelin 900/60 R32 CEREXBIB

± 10° / – / ± 25° / ± 35°

± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°

Indre vendrekreds:
Transporthastighed (Ekstraudstyr)
Motorydelse
Brændstoftank indhold
AdBlue-Tank indhold
Arbejdslys
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± 40 mm
45 / 50 cm eller. 18 / 20“

Sideforskydning- indføring med oppelhjul

Drejevinkel for / midten / bagerst / knækled

twitter.com/GrimmeGroup
youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

X

Sidebevægelighed oppelhjul

Antal hjul

facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik

4000 mm
28000 kg

og på de sociale medier

7,50 m
20 (25, 32, 40) km/t
480 / 653 kW / hk (Emissionsniveau V)
1300 l
95 l
33 LED arbejdslys

59

Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt oplysninger om kapacitet/effekt..
Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.

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

Stand: 11/2018

Indlæs hurtig og let vores kontaktdata på din smartphone ved hjælp af QR-koder!

