
Lagerhusfylderne 
fra SL-serien
Skånsom opbevaring – høst succes!
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Større udbytte: Grimme  
indlagringsteknikken!
Innovative ideer og et stort antal  

tekniske nyheder udmærker Grimme  

indlagringsteknikken. Uafhængigt af om 

det drejer sig om RH indlagringstank, 

forlængerbånd eller lagerhusfyldere – 

har der har altid været lagt stor vægt  

på høj ydelseskraft, robusthed samt 

skånsom håndtering af høstudbyttet. – 

Og dette gøres ved alle arbejdsgange, 

da hvert overgangssted eller faldhøjder 

er et kritisk sted. Eller sagt på en anden 

måde: var et kritisk sted. Takket være 

de udvalgte og sågar DLG præmierede 

Grimme innovationer optimeres  

indlagring til at være en skånsom,  

problemløs og hurtig arbejdsgang.  

Hvad enten der arbejdes med enkelte 

maskiner eller hele indlagringslinjer:  

Sikre et større udbytte!

Ekstraklasse: Hurtigere, bredere 
og længere – med en længde  

på 14,5 m, 16,5 m og 18,5 m.  
Lagerhusfylderne fra SL 80-serien 
 overbeviser med megen komfort 

og en hel masse ekstra funktioner. 

Yderligere oplysninger om det  
omfangsrige grundudstyr og  

optionerne findes på side 8–11.

Super: Kompakt, ydelsesstærk 
og fleksibel – dette  

udmærker den nye SL 125 
med en længde på 12,5 m  
og den nye SL 145 med en  

længde på 14,5 m fra Grimme. 

Yderligere oplysninger om det 
omfangsrige grundudstyr og 

optionerne findes på side 4–7.

grimme lagerhusfyldere

Hurtig, robust, økonomisk: SL-serien
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Super: lagerhusfylderne  
fra kompakt-klassen

sl 125 ,  sl  145

Undgå kvalitetsforringelse: 
Knækdelen reducerer faldhøjden 

på grund af den vandrette  
produktoverførsel, også ved  

stor transporthøjde (1).

Trække i stedet for at skubbe:  
Det trækkende bånddrev i  

S-teleskopled sikrer en skridsikker 
drift og optimal båndføring også  

ved højeste ydelse. De kuglelejrede  
stålbæreruller er evighedssmurte  

og vedligeholdelsesfrie (4). 

Praktisk uden manuelt arbejde: 
Svingbegrænsning og  

vægregistrering udføres automatisk 
via hovedsensorer (5). 
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Mål i overblik:

SL 125 
Længde 12,5 m  

Båndbredde 65 cm

SL 145  
Længde 14,5 m  

Båndbredde 65 cm

Kompakt, ydelsesstærk og fleksibel – det 

udmærker den nye SL 125 med en længde 

på 12,5 m og den nye SL 145 med en 

længde på 14,5 m. Begge modeller er super 

velegnede til indlagring af løst styrtegods 

som f.eks. kartofler, løg, gulerødder eller 

korn. Det store hjulfremspring tillader max. 

svingfrihed. Din fordel: Lagerhusfylderen 

skal kun flyttes meget sjældent. Det  

elektro-hydrauliske drev med den trinløse 

hastighedsindstilling af alle drevene  

muliggør et optimeret flow af høstudbyttet. 

Således skånes høstudbyttet også, selv  

om der arbejdes med max. hastighed!  

Og du sparer penge, da de robuste  

lagerhusfyldere fra Grimme sjældent har 

brug for vedligeholdelse.

SL 125 
12,5 m 

SL 145 
14,5 m 

Dobbelt så godt: Den gummierede 
fyldetragt giver en skånsom og  

spildefri produkttilførsel samt det let 
tilgængelige tragtområde med enkelt 

og direkte tilgang. Ideel ved tilko-
blede duobånd eller bagtipvogn (2). 

Det kører og kører: Det Grimme  
udviklede transportbånd med  

V-profil (3) og en bredde på 65 cm 
til en massiv transportkapacitet.  

Det gummierede bånd er  
temperaturbestandig, stabil  

og har en lang levetid. 



5

En til alle: Med den centrale  
elektro-hydrauliske enhed kan  
alle drevenes hastighed styres  
trinløst (5).

Sådan bevares oversigten:  
Styreboksen, enkel betjening,  
er udstyret med et 15 m langt  
kabel, så du nemt kan betjene  
lagerhusfylderen fra læssevognen 
eller tilførselsbåndet (6).

Praktisk til brede haller:  
Sensorer på hovedhjulene  
(ekstraudstyr) kan som styre  
svingbegrænsningen (7).

De sætter det i gang: Det  
hydrauliske, stort set  
vedligeholdelsesfrie, robuste  
hjuldrev muliggør trinløs  
indstilling af svinghastigheden, 
uden forstyrrende gyngende  
bevægelser (8). En uensartet  
lagerfyldning, som skyldes 
manglende indstillingsmuligheder, 
hører fra nu af fortiden til.

Nem og hurtig flytning:  
Støttehjul (9) køres hydraulisk ud, 
maskine flyttes, støttehjul køres 
ind – færdig! 
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Fast greb undervejs: Den  
stabile trækstang (3) til den  
sikre maskintransport med  
enkelt demontering. 

Det står fast: Støttehjulene  
svinges op ved idrifttagningen. 
Maskinen hviler på en 
hårdmetaldrejetallerken (4)  
med gummierede dupper. Dette  
sikrer høj stabilitet og skånsom 
vedhæftning til underlaget.

3 4

Svingeautomatik: Sensorerne,  
er monteret seriemæssigt, på  
begge sider af hovedstykket  
og optionalt på køreunderstel,  
styrer svingbegrænsningen (1). 

Halfyldefunktion (ekstraudstyr):  
Ultralydsensorer på begge  
sider af båndstativet måler  
kontinuerligt afstanden til den  
indlagrede høst (2). På det  
fastlagte tidspunkt trækkes  
teleskoparmen trinløst ind uden 
ændring af hældningsvinkel. 

1 2



 °  Standard       

•  Ekstraudstyr  

°°

°°

••

••

••

••

•

• °

•

SL
 1

45

7

8

8

• •

••

Halvdel af koblingsdel 
(Til tilkobling af duo bånd)

FLOW-CONTROL linjestyring

2 optiske sensorer på enden af båndhovedet

Svingbegrænsning 
(2 optiske sensorer i køreunderstel)

AFG-boks 220 V 
(Tilkobling af fremmede maskiner/aggregat)

Tidsstyret tilpasning af aflæssehøjde/svingområde 
(2 sonarsensorer)

••
9
10

Hydraulisk svingbare hjul

Båndhastighed 3–55 m/min

Båndhastighed 3–70 m/min

AFG-boks 400 V 
(Tilkobling af fremmede maskiner/aggregat)

24” tommer dæk 

• •

• •Fluid Smøremiddel 
(Certificeret, smøremiddel til brug i levnedsmiddelindustri)
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Korntragt af rustfrit stål1

3

5

4

SL
 1

25

1

3

2

6

Blød landing: Halvdelen  
af koblingsdelen bruges til at  

tilkoble forlængerbåndet. Det har 
følgende fordel: Høstudbyttet  
lander altid blødt i midten af  

tragten – uafhængigt af  
forlængerbåndets position og vinkel 

i forhold til din lagerhusfylder (3).

Her går der ikke et korn tabt:  
Her monteres der ikke bare en 

standard tragt, men derimod en 
rustfri korntragt (1), hvis dobbelte 

pakning sikre en tæt aflæsning  
og transport (ekstraudstyr). 

Kører som smurt: Grimme  
tilbyder som eneste producent et  

fødevareegnet smøremiddel for at 
leve op til de høje krav, der findes 

i de forskellige kvalitetssikrings-
programmer – Grimme Fluid (2).

Endnu mere på lager, så  
det kører endnu bedre:  
tilbehørsprogrammet

sl 125 ,  sl  145 t ilbehørsprogrammet

2
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Superpraktisk: Til halfyldefunktionen  
er der monteret 2 ultralydssensorer 
(6A) til højre og venstre for  
båndstativet (ekstraudstyr).  
De måler kontinuerligt afstanden  
hen til det indlagrede produkt  
og forhindrer faldhøjder.  
Sensorerne monteret på H-V  
side af transportørhovedet  
bruges til at registrere væggen  
via svingautomatikken (6B).

God forbindelse: Et  
standardiseret FLOW-CONTROL 
forbindelsesstik til alle Grimme  
lagerteknikmaskiner (4).

Alt i flow: Alle Grimme maskiner  
til indlagringsteknikken kan  
forbindes via FLOW-CONTROL. 
Gennemføres betjeningen f.eks. 
via RH indlagringstanken fra  
Grimme, kan de forskellige  
maskiner startes iht. en tidsstyret 
start – stop rækkefølge. Således 
undgås ophobninger/kødannelse, 
og høstudbyttet behandles  
skånsomt (5).

Når ud til det yderste: I  
meget brede haller bruges der 
svingbegrænsningssensorer på  
begge hjul til kantregistreringen  
og opfyldning af lagre med  
fleksible skillevægge (7).

Styrecentralen: Med AFG-boksen 
styres evt. ekstra maskiner i  
indlagringslinien med den  
centrale betjeningsterminal (8).

4

6

5

B

A

Hydraulisk svingbare hovedhjul 
til en hurtig tilbagetrækning  
ind i hallen og en nem  
omstilling fra transport- (9) til  
svingeposition (10).
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sl 80-14 ,  sl 80-16 ,  sl 80-18

Hydraulisk drevet båndtræk:  
Det direkte, slipsikre og  

vedligeholdelsesfrie træk muliggør  
en optimal båndføring under alle 

driftsbetingelser. Det trinløse træk 
 sikrer en skånsom håndtering 

 af produktet (4). 

Arbejder med hovedsensorer:  
Svingbegrænsning og  

vægregistrering sker automatisk via 
 seriemæssige hovedsensorer (5).

4 5

2 3
God løsning: Den store gummierede 
påfyldningstragt (2) sikrer en skån-

som modtagning af høstudbyttet. 

Fuld ydelse: Det Grimme udviklede 
transportbånd (3) beviser med sin 
meget høje transportkapacitet. De  

V-formede, 16 mm høje medbringere 
forøger kraftigt transporteffekten for 
det 80 cm brede bånd. Medløbende 

sidevægge forbedrer denne effekt. 
Lærredsindlæg sikrer, at båndet er 

fleksibelt og har en lang levetid.

1

Lagerhusfylderne fra SL 80-serien med 

længder på 14,5 m, 16,5 m og 18,5 m 

overbeviser ved meget komfort og en  

robust forarbejdning med lang levetid –  

inkl. minimalt vedligeholdelsesarbejde! 

Styrtegods som f.eks. kartofler, løg,  

gulerødder eller korn læsses hurtigt og  

sikkert med fjernbetjeningen. Høstudbyttet 

håndteres yderst skånsomt takket være  

et elektro-hydraulisk træk og en trinløst 

indstillelig båndhastighed med variabelt 

omdrejningstal. Det store hjulfremspring 

reducerer bevægelserne til et minimum. 

Du sparer tid og penge. Samtidigt har du 

tjek på hele lageret med kun en maskine!

Mål i overblik:

SL 80-14 
Længde 14,5 m 

Båndbredde 80 cm

SL 80-16 
Længde 16,5 m 

Båndbredde 80 cm

SL 80-18 
Længde 18,5 m 

Båndbredde 80 cm

SL 80-14 
14,5 m 

SL 80-16
16,5 m 

Lidt plads, men max.  
fleksibilitet: Kort konstruktion 

er lig med nem vending  
og bugsering. Den  

seriemæssige hjulbeskyttelse 
forhindrer, at der køres  

hen over høstudbyttet eller 
små genstande (1).

Fuldt program til deres lager –  
lagerhusfylder fra overklassen
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Universale funktioner i lageret,  
samt til hækpålæsning i lukkede 
lastbiler (f.eks. lukkede, isolerede 
kølecontainer mm.): Grimme  
Lorry-Loading-Lift (ekstraudstyr)  
er en ideal løsning til begge  
anvendelsesområder (7).

Mobil og fleksibel: Svinghjul (8),  
der kan drejes frit og kan  
indstilles hydraulisk i højden,  
til nem maskintransport.   

Den stabile trækstang kan nemt  
tilkobles på traktorens liftbom og er 
nem at montere og afmontere (9).

Står solidt på underlaget: Maskinen 
står i indlagringsdrift på en robust  
og gummieret drejetallerken (10).

Alle maskinfunktioner styres  
enkelt: Med betjeningsterminalen 
GBX-HE (11).

9 1110

8

5 6

1

43

SL 80-18
18,5 m 

2
Svingeautomatik:  
Svingebegrænsningen  
gennemføres kontinuerligt  
mellem de to begrænsnings-
punkter, indstilles på  
betjeningsterminalen (1).

Svingeautomatik med automatisk 
tilpasning af svingevinklen og  
aflæssehøjden (ekstraudstyr) (2): 
To ultralydsensorer måler  
kontinuerligt afstanden på højre 
og venstre side af båndstativet. 

Halfyldefunktion I:  
Til kileformet niveaudannelse uden 
højdeudligning (ekstraudstyr). Når 
opfyldningsgraden er nået, trækkes 
teleskopdelen automatisk ind (3).  
Det sidste niveau opfyldes manuelt. 

Halfyldefunktion II:  
Til lige niveaudannelse (4). Når 
opfyldningsmængden er nået, 
trækkes teleskopdelen automatisk 
ind (ekstraudstyr). Under tilbage-
trækningen udlignes højden auto-
matisk for at danne et lige niveau.

Terrasseopfyldningen: Lagerhallen 
opfyldes automatisk i hele  
maskinens teleskopområde (5).  
De skal også profitere af den  
produktskånsomme indlagring  
i form af terrasse- og tilslutnings-
opfyldning (ekstraudstyr).

Det kompakte aggregat: Kun  
den nødvendige energi stilles til  
rådighed takket være en effektiv 
Load-Sensing-hydraulikpumpe (6). 
Pumpen kan fyldes med Grimme 
Fluid, hvis det ønskes.

7

70
0

m
m



10

SL
 8

0-
16

SL
 8

0-
18

SL
 8

0-
14

7

8 • • •

Korntragt af rustfrit stål

Fjernbetjening 
(Til betjening af de væsentligste funktioner)

• • •

• • •

• • •

• • •

Lastvogn-påfyldningsbånd6

FLOW-CONTROL linjestyring3

BIGBAG-opfyldningsanordning4

Halvdel af koblingsdel 
(Til tilkobling af duo bånd)5

QUANTUM-system 
(1,5 m langt aflæsningsbånd)

1

2

•

•

•

•

•

•

•

•

• • •Halfyldefunktion II 
(Indtrækning af teleskopdel med højdeudligning) • • •

• • •Terrassefyldning • • •

• • •Automatisk tilpasning af svingområde • • •

• • •Fluid Smøremiddel (Certificeret,  
smøremiddel til brug i levnedsmiddelindustri) • • •

 °  °Båndhastighed 3–50 m/min  °  °  °  °

• • •Optosensorer på enden af hovedet  
(Til halregistrering) • • •

•

• • •Halfyldefunktion I   
(Indtrækning af teleskopdel) • • •

• • •Svingovervågning 
(4 optiske sensorer på transportbånd) • • •

• • •AFG-boks 220 V (Tilkobling af  
fremmede maskiner/aggregat) • • •

•

•

•

SL
80

-2
0

QU
AN

TU
M

SL
80

-2
2

QU
AN

TU
M

SL
80

-1
8

QU
AN

TU
M

 °  °  °

• • •Konstant aflæssehøjde  °  °  °

– – –

• • •Tilpasning af aflæssehøjde (Autom. tilpasning  
af faldhøjde vha. 2 ultralydsensorer) • • •

• •  °  °  °•

– – –

Lorry-Loading-Lift • •• – – –

GBT2100 betjeningsterminal 
(Inkl. joystick)  °  ° °  °  °  °

• • •AFG-boks 400 V (Tilkobling af  
fremmede maskiner/aggregat) • • •

• • •Båndhastighed 3 –70 m/min • • •

sl 80-14 ,  sl 80-16 ,  sl 80-18 ,  sl 80-QuaNtum t ilbehørsprogrammet

De har niveauet: Mere  
komfort, større ydelse –  
økonomisk arbejde

 ° Standard       

• Ekstraudstyr  

Ikke muligt–

NYHED
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Samlet i flow: Alle maskiner/udstyr 
fra Grimme kan integreres via  
den centrale FLOW-CONTROL (3). 
Gennemføres betjeningen f.eks. 
via RH indlagringstanken fra  
Grimme, kan de forskellige  
maskiner/apparater startes iht. en 
tidsstyret start – stop rækkefølge. 
Således undgås ophobninger/
kødannelse, og høstudbyttet  
behandles skånsomt. 

Udvid dine muligheder: Med den 
nye sækkepåfylder fra Grimme  
er BIG BAGs (4) hurtigt fyldt med 
et volumen på 500 til 1.200 kg –  
inkl. skånsom håndtering  
af høstudbyttet og minimal  
faldhøjde. Nem at montere,  
absolut vedligeholdelsesfri.

God sammenkobling: Halvdelen  
af koblingsdelen sikrer en  
faldhøjdeoptimeret overførsel (5).  
Bevæges lagerhusfylderen,  
forskydes de tilkoblede Grimme  
duo-forlængerbånd også. 

Lastvogn-påfyldningsbånd: Giver  
en produktskånsom fyldning af 
transportkøretøjer. Hovedstykket  
kan styres via betjeningsterminalen. 
Således teleskopbåndets funktion 
udnyttes optimalt (6).

5 6

7 8
Her går der ikke et korn tabt: På  
den fabriksmonteret tragt monteres 
en rustfri korntragt (7), hvis dobbelte 
pakning giver en spildfri indlagring  
og transport (ekstraudstyr).

Udvid komfort og bevægelsesfrihed: 
De vigtigste betjeningsfunktioner 
betjenes hurtigt via fjernbetjening (8).

43

Maksimal skånsomhed mod  
høstudbytte i en hver situation: det 
nye QUANTUM-system (1B/2)  
sikrer en høj kvalitet af høstudbyttet 
under alle forhold samt større  
kapacitet; specielt ved skråtstillet 
transportbånd sikre det 1,5 m lange 
aflæsningsbånd altid samme lave 
faldhøjde (1B i sammenligning  
med 1 A) – uafhængigt af afgrøde- 
flow- og transportvinklen. 

21

B

A

NYHED

 ° Standard       

• Ekstraudstyr  

NYHED



Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Tekniske data

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com
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Succes over hele linien:  
med lagerteknik fra Grimme

LagerhusfylderForlængerbånd

I

J

Kassefylder 
Stand Alone    

Netsorterer Kompakt-Kombi:  
Sorteringsenhed

Indlagringstank

1.050 mm

400 mm

6.200 mm

5.000 mm

10.800 mm

3.900 mm

8.700 mm

14.500 mm

2.700 mm

3.500 mm

26.000 mm

–

4.600 kg

7,5 kW

800 mm

3–50 m/min

1.050 mm

550 mm

7.800 mm

5.700 mm

12.500 mm

4.250 mm

9.700 mm

16.500 mm

2.700 mm

3.500 mm

30.000 mm

–

5.500 kg

7,5 kW

800 mm

3–50 m/min

1.050 mm

800 mm

8.900 mm

6.700 mm

14.500 mm

4.300 mm

10.700 mm

18.500 mm

2.900 mm

3.600 mm

34.000 mm

–

6.400 kg

7,5 kW

800 mm

3–50 m/min

SL
 1

25

SL
 8

0-
14

SL
 1

45

SL
 8

0-
16

SL
 8

0-
18

950 mm

800 mm

5.800 mm

4.400 mm

9.000 mm

3.500 mm

7.800 mm

12.500 mm

1.950 mm

2.800 mm

23.000 mm

–

3.800 kg

4,0 kW

650 mm

3–55 m/min

950 mm

1.200 mm

7.000 mm

5.500 mm

11.000 mm

3.500 mm

9.100 mm

14.500 mm

2.250 mm

2.900 mm

26.800 mm

–

4.200 kg

4,0 kW

650 mm

3–55 m/min

1.400 mm

400 mm

7.600 mm

6.100 mm

12.800 mm

5.100 mm

11.200 mm

18.000 mm

2.900 mm

4.500 mm

–

35.000 mm

6.200 kg

10 kW

800 mm

3–50 m/min

SL
 8

0-
18
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1.400 mm

400 mm

8.400 mm

6.600 mm

14.300 mm

5.600 mm

12.200 mm

20.000 mm

2.900 mm

5.000 mm

–

39.000 mm

7.200 kg

10 kW

800 mm

3–50 m/min

SL
 8

0-
20
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1.400 mm

400 mm

9.300 mm

7.600 mm

16.300 mm

5.600 mm

13.200 mm

2.2000 mm

2.900 mm

5.000 mm

–

43.000 mm

8.500 kg

10 kW

800 mm

3–50 m/min

SL
 8

0-
22
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Tilførselshøjde (A)

Aflæssehøjde min. (B)

Aflæssehøjde max. (C)

Længde min. (D)

Længde max. (E)

Chassislængde (F)

Samlet længde min. (G)

Samlet længde max. (H)

Transportbredde (I)

Svingradius (J)

Svingområde ved 135°

Svingområde ved 180°

Vægt

Motorydelse

Båndbredde 

Båndhastighed


