
Mer info på www.grimme.com

 Grimme Technica
For 6. gang: Fagmessen for kunder og Grimme salgspartnere.

Spektakulært 
nyhedsshow
Glæd dig til overraskelserne!

Sorteringsaggregat 

AirSep
Adskiller sten og fugtige knolde  

med en luftstrøm

Omfattende 
udstilling
Over 100 maskiner tæt på

ASA-LIFT & Kleine
Grøntsags- & selvkørende-, 

transport- og renseteknik

Samtidig med Eurotier

11. til 14. november
 dagligt fra kl. 9:00 til 16:30



  Nyhedsshow

 Tag plads på den store tribune i den 

opvarmede hal, og oplev de interessante 

nyudviklinger og videreudviklinger live, som f.eks: 

•   4-rækket båndlæggemaskine GB 430

•   Nyt godkendt anlæg til flydende gødning

•   Pneumatisk sorteringsaggregat AirSep

•   2-rækket tankmaskine SE 260 med aflæssertank

•   4-rækket selvkørende VARITRON 470 

med 90 cm rækkeafstand

•   Indlagringstank RH 28-70 med 25 m³ tankvolumen

•   9-rækket roeoptager REXOR 930 med kitskær

•   Grimme aflæssevogn til roer med 40 m³ tank

•   Grimme og CCI apps til praktisk brug

 Udstilling
 Grimme kartoffelteknik:

•   Separeringsteknik

•   2- til 8-rækket kartoffellægger

•   Kamfræsere, hyppekamformere og øko hyppekamformere

•   Topknusere og frilæggere

•   Bugserede og selvkørende roeoptagere

•   Indlagringstanke, transportbånd og transportører

•   Kassefylder til standardkasser og store kasser

 Grimme og Kleine roeteknik:

•   Selvkørende roeoptager med 12-, 22- og 30 tons tank

•   Bugseret roeoptager med 4 tons tank

•   Selvkørende læsse- og renseteknik

•   Frontmonteret aftopper og front topknuser

•   Aflæssevogn til roer med en kapacitet på op til 40 m³

 Grimme og ASA-LIFT grøntsagsteknik:

•   Bugserede og selvkørende optagere til gulerødder,  

løg, porrer, kål, ærter, purløg etc.

•   Bed- og kamaftoppere

•   Frilæggere

Gæster fra hele verden

Enestående
Branchemøde

Omfangsrig udstilling over  

100 forskellige maskintyper



Fabrikker i 
Niedersachsenpark

Afgang dagligt kl. 10
med bus fra Damme

Glæd dig også til:

God mad
Vi sørger for forfriskninger til  

dig! Grimmes team glæder sig  

til at se dig!
Originale dele
Husk vinterservice tilbud med  

Grimme originale dele (Grimme, 

ASA-LIFT, Kleine og Ricon).

Grimme shop
Besøg den unikke Grimme Technica 

shop med mange særtilbud og et 

særligt stort udvalg.

Grimme i-systems

Enheden styrer traktor, data- og 

betjeningsmanagement,  

assistancesystemer, Grimme og 

CCI apps og meget mere!

Faglige samtaler

Udnyt muligheden ved dette 

enestående branchemøde for at  

tale med kolleger og Grimmes  

medarbejdere fra alle afdelinger.

Grimme-bio
Vi har produceret nye,  

interessante film fra alle teknik-  

og anvendelsesområder til dig.

Grimme app
I rette tid til Grimme Technica.  

Find den nye Grimme app med 

omfattende produkt- og 

virksomhedsinformationer i  

app store.

Det er ikke nødvendigt 

at tilmelde dig.

Vi glæder os til at se dig!
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•  Guidede og kommenterede fabriksrundvisninger på hoved 

koncernen som ligger i Damme, derudover tilbydes der 

besøg på Grimmes nyeste fabrik som ligger 12 km fra 

Damme, i Niedersachsenpark 

•  Virksomhedens samlede areal i Damme er på 150.000 m2 

(heraf er 60.000 m2 overdækket), fabrikkernes samlede  

areal i Niedersachsenpark 240.000 m2 (heraf er  

20.000 m2 overdækket)

Fabriksrundvisninger




