
GF-sarjan  
jyrsinmultaimet
Kuohkeat, kokkareettomat ja tukevat perunapenkit  
2-, 4- ja 6-rivisillä jyrsinmultaimilla



Vankat ja suuritehoiset: 
GF-sarjan jyrsinmultaimet

Parasta jälkeä-rivi toisen jälkeen

Tehokas ja kestävä: 
Jyrsinmultaimet pystyvät 

käsittelemään myös  
raskaita maalaatuja. 

Penkinmuotoilijoiden avulla  
ne takaavat penkin laadun 

perunankorjuuseen asti.

Älykäs ja tarkka:  
Jyrsinterät muokkaavat mullan 

perusteellisesti perunoiden 
kummaltakin puolelta. 

Kuohkeutettu multa käytetään 
kiinteän suurikokoisen 

perunapenkin muodostamiseen.

Täsmällinen ja vahva:  
GF-sarjan jyrsinmultaimet 

muodostavat tasalaatuisia ja 
kuohkeita perunapenkkejä.

GF -sarja

Jyrsimille asetetaan kovat odotukset, 

sillä pellon perusteellinen muokkaus 

vaatii kestävyyttä ja luotettavuutta. 

Koneilta vaaditaan kevytkulkuisuutta  

ja suurten pinta-alojen käsittelytehoa.  

GF-sarjan jyrsinmultaimet tarjoavat 

kaiken tämän. Ne muokkaavat pellon 

perusteellisesti ja rikkovat kiusalliset 

multakokkareet. Näin syntynyt 

kuohkea multa käytetään penkkien 

muodostamiseen ja luodaan siten 

perusta hyvälle perunasadolle. Tämän 

lisäksi jyrsinmultaimia voidaan käyttää 

pienin muutoksin tavallisena jyrsimenä 

pellon perinteiseen muokkaamiseen  

ennen perunoiden istutusta.
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Grimme jyrsinmultaimet mittojesi 
mukaan: Kaikki koneet ovat 
saatavilla 75–90 cm riviväleillä. 
Kuvat esittävät 2-rivisen 
jyrsinmultaimen, joka riviväli on 
75 cm (1) , ja jyrsinmultaimen, 
jonka riviväli on 90 cm (2) .

2-, 4- ja 6-riviset jyrsinmultaimet:  
sopiva sarja joka tarpeeseen!

Täsmällisen muotoinen  
ja vankka: GF 75-4 tekee  
vaatimustesi mukaan täsmällisiä  
perunapenkkejä. Valitset tarpeesi 
mukaan joko vakiona olevan  
pullean (3) tai lisävarusteena  
olevan puolisuunnikkaan  
muotoisen penkkimuodon (4) .

Turvallisesti liikenteessä:  
Kun kyseessä on suuret 
jyrsinleveydet, turvallista 
maantiekuljetusta varten 
kannattaa hankkia 
lisävarusteena oleva vankka 
pitkittäinkuljetusvarustus (7).

Vakaa kulku: Kahdella  
edessä olevalla lisäpyörällä (5) 
6-riviseen jyrsinmultaimeen 
saadaan lisää vakavuutta.  
Koneen molemmilla puolilla  
olevat vedot (6) toimivat yhdessä!

GF 75 -2 ,  GF  90 -2 ,  GF  75 -4 ,  GF  90 -4 ,  GF  75 -6 ,  GF  90 -6 ,  GF  75 -8
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UUTUUS

Pitkäikäinen ja vahva: 
Grimme jyrsinmultaimien 
tehonsiirto tapahtuu kestävän 
hammaspyörästön (1) välityksellä. 

Lisävarusteena saatava molemmin- 
puolinen  veto (2) on  
 ihanteellinen  
 jatkuviin,   
 raskaisiin   
 olosuhteisiin.

Tarkoin harkitut ominaisuudet viimeistä  
yksityiskohtaa myöten kaikissa teholuokissa

GF-sarja

Suurempi kantavuus: 
Vakio-tukipyörien (5) ohella 
kaksoistukipyrät (6) tai leveät 
tukipyörät (7) tuovat vielä 
lisää kantavuutta kaikkiin 
jyrsinmultaimiin.

Jyrsinterä (vakio)

Puolisuunnikas  
Speed-levyllä  
(lisävaruste)

Pullea VA (lisävaruste) Pullea (vakio)

Kiviterä (lisävaruste)

Kestää kulumista joka maalaadussa!

 Perus-jyrsinterä:    
 valmistettu   
 kulutusteräksestä

	  Widia-jyrsinterä:   
kova kuin timantti  
alipaine juotoksen 
ansiosta

 Erityis-jyrsinterä:  
 Iskunkestävällä   
 kovametallipalalla   
 erityisesti kivisille   
 maaperille 

Pullea VA Speed-pellillä 
(lisävaruste)

Täydellinen muoto: 
Penkinmuotoilulevy, joka 
kiinnitetään vivuilla peittolevyn 
perään, huolehtii täyteläisten 
penkkien muodostamisesta. 
Vaadittava paine saadaan aikaan 
jousitettuja painevarsia käyttäen. Eri 
penkinmuolijoiden tai Speed-levyillä 
saadaan aikaan halutun tarkat 
penkkimuodot ja-pinnat.
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Dämme harmonisch 
verlängern
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Tehokkaat lisävarusteet  
vaikeisiin olosuhteisiin

L isävarusteet

Parhaimman sadon 
saavuttamiseksi:  
Lisävarusteena saatavaa  
sivu-ohjausta käytettäessä (1) 
peruna on aina perunapenkin 
keskellä, näin vihreiden  
perunoiden muodostumisriski 
pienenee. Lisävarusteena  
takana olevat tukipyörät (2)  
parantavat jyrsimen 
syvyysohjauksen tarkkuutta.

Käytä jyrsinmultainta tavallisena 
peltojyrsimenä: Grimme 
jyrsinmultainta voi muutaman 
käsin tehdyn muutoksen  
jälkeen käyttää tavallisena 
peltojyrsimenä (5). Lisävaruste 
vantaat (6) mahdollistavat  
sen, että perässä tuleva 
perunanistutuskone voi istuttaa 
perunat syvältä kuohkeutettuun 
multaan. 

Lisävarusteena 
kokokenttäjyrsimen (7) voi 
asentaa paikalleen pienellä 
asennuksella.

Tasaista kulkua perunapenkillä: 
Mekaanisesti alas laskettavat 
ajourapuhdistimet (3) 
(lisävaruste) tasoittavat ajouran. 

Vihjeemme vihannesalan 
ammattilaisille, kasvata 
porkkanat penkeissä: 
hydraulikäyttöinen 
penkkipainerulla jyrsimen  
perässä (4) (lisävaruste)!



 

* Muita lisävarusteena

Grimme Euro jälleenmyyjältä neuvontaa ja palvelua ommalla alueella:
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Käytä jyrsinmultainta 
tavallisena peltojyrsimenä: 
Grimme jyrsinmultaimen  
voi pienellä asennustyöllä 
muuttaa käytettäväksi 
tavallisena peltojyrsimenä, 
myös yhdistettynä 
GL 34 T:hen, 4-riviseen 
perunanistutuskoneeseen.
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Tekniset tiedot

1.550 mm 
1.850 mm

800 kg

2

75 cm

32

16 kpl 

alkaen 40 kW

150 PS

– 

 
–

 
320 
kysyttäessä 
kysyttäessä

3.050 mm 
3.300 mm

1.400 kg

4

75 cm

64

32 kpl 

alkaen 70 kW 

150 PS 

230 PS  

 
Lisävaruste 

 
300, 320,332*      
kysyttäessä  
kysyttäessä 

4.505 mm 
–

n. 2.500 kg

6

75 cm

92

46 kpl

 
alkaen 130 kW

–

300 PS  
Sarja: molem-
minpuolinen

 –

 
340 
– 
–

– 
–

n. 2.500 kg

8

75 cm

124

62 kpl

 
alkaen 130 kW

–

300 PS  
 

–

 
340 
– 
–

1.850 mm 
2.150 mm

900 kg 

2

90 cm

44

22 kpl 

50 kW

150 PS

– 
 

 –

 
320 
kysyttäessä  
kysyttäessä 

3.650 mm 
3.900 mm

1.600 kg

4

90 cm

84

42 kpl 

alkaen 70 kW

150 PS

230 PS  
 

Lisävaruste

 
300, 320,332* 
kysyttäessä  
kysyttäessä 

– 
 –

n. 2.500 kg

6

75 cm

120

60 kpl

 
alkaen 130 kW

–

300 PS  
Sarja: molem-
minpuolinen

–

 
340 
– 
–

Työleveys 
Kuljetusleveys

Paino 

Riviluku

Riviväli

Terien lukumäärä 

Terät kivisille maaperille 
(lisävaruste) (60 x 12 mm)

Vetolaitteen teho

Kulmavaihde jäykällä kaulalla

Vahvistettu vaihde yksi tai 
kaksipuolinen käyttö (lisävaruste)

 
Vaihtopyörävaihteisto

Roottorin kierrosluku traktorissa 
1.000 k/min. 
540 k/min. 
750 k/min.

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


