
Skånsom indlagring – høst succes!

Kassefylder fra 
GBF-Serien



NERVENSCHONUNG

Sikrer dig et større udbytte: 
kassefylder fra Grimme

GBF

Teknik som du 
kan stole på

Fuldautomatisk. Skånsom. Stor 

kapacitet: kasserne fyldes 

automatisk. Minimal faldhøjde 

under påfyldningen takket være 

den hydraulisk bevægelige 

svanehals. Påfyldningsbåndets 

hastighed kan varieres trinløst 

mellem 0 og 40 m/min.

Alt overvåges: Fotoceller styrer 

og registrere automatisk 

påfyldningen. Når kassen 

er fyldt optimalt, skifter 

transportbåndet automatisk 

retningen og fylder på den 

anden side. Derved forhindres 

overfyldning af kasserne, og 

kapaciteten øges betydeligt.

Større kapacitet. Yderst skånsom 

håndtering af høstudbyttet. Mere for 

pengene: Uanset hvilke krav du stiller 

til en kassefylder, Kan GBF-serien klare 

dem. Uanset om det gælder påfyldning 

af 500 kg eller op til 2 tons kasser, Kan 

man altid regne med stor ydelseskraft, 

samtidigt med en yderst skånsom 

håndtering af høstudbyttet. Dette sikres 

ikke mindst af Grimme innovationen den 

SKÅNSOMME-HÅND transportbåndets 

bløde, lamelformede profil samt minimale

faldhøjder. Transportbåndet reguleres 

trinløst efter det ønskede kapacitetsbehov 

(kapaciteten er 40–50 ton pr. time) Lang 

levetid, optimale båndføringer samt en 

robust maskinkonstruktion. 

Hvilket er forbundet 

med stor driftsikkerhed, 

maskinkontrol og 

ydelsesevne. 

Perfekt til det daglige 

arbejde: Den automatiske 

kassefylder fra GBF-serien 

overbeviser ikke kun ved 

at være solidt konstrueret, 

men også ved enkel 

betjening, og optimal 

skånsom håndtering af 

høstudbyttet samtidigt 

med en stor ydelseskraft.

Vidste du at en stor del af de 

beskadigelser, der opstår under 

indlagringen, opstår når kasserne 

fyldes? Dette skyldes især at de 

kartofler, der først falder ned i kassen, 

udsættes for øget risiko for at blive 

beskadiget. For stor faldhastighed 

og faldhøjder resulterer ofte i at 

høstudbyttet får stødskader indvendigt, 

og skader på skallens struktur. Men 

det problem findes ikke mere! Den nye 

generation af kassefylder fra GBF-serien 

er udviklet med et mål for øje: At tilbyde 

dig maksimal kapacitet og skånsom 

håndtering af høstudbyttet. Hver detalje 

og hver komponent er blevet optimeret 

i denne retning. Grimmes innovative 

SKÅNSOMME-HÅND er blot et 

eksempel på dette. Flere innovative 

løsninger finder du på de efterfølgende 

sider! Og ikke mindst et fornuftigt 

pris-/ydelsesforhold. Som i 

fremtiden med garanti „sikrer dig 

et større udbytte!“



Gennemtænkt til mindste detalje: 

Med blødformet lamelformede 

profil (1) og hældningsindstillingen 

af transportbåndet samt med 

gummimanchetten i siden 

som tilførselsbeskyttelse (2) 

transporteres kartoflerne 

yderst skånsomt ved hvert 

overførselssted. Med den 

automatiske spændeanordning (3) 

er der med garanti ikke noget, 

der hænger løst, transportbåndet 

tilpasses i længden.

GBF MED RH 16-40

Uadskillelig: Kassefylder GBF 

sammen med indlagringstank 

RH 16-40. Alt under kontrol: 

Sensorer kontrollerer, om 

kasserne er blevet placeret 

korrekt – for at sikre et effektivt 

og optimalt arbejde.

Optimalt indstillet på skånsom 

håndtering af høstudbyttet: 

Med den nye Grimme innovation 

den SKÅNSOMME-HÅND 

(ekstraudstyr). Sammen med 

faldbremsen (1) bremses 

kartoflerne skånsomt ned af 

transportbåndet. Efter en vis 

fyldemængde er nået, åbner den 

op som en hånd, og kartoflerne 

lægges skånsomt i kassen (2). 

Skader reduceres til et minimum. 

Bedre i kombination
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Optimalt afstemt i forhold til hinanden: 

På Grimmes indlagringstank RH 16-40

monteres GBF-modulet direkte ved 

rengøringsvalserne. Med denne konstruktion 

opnås et bedre flow af høstudbyttet 

via en kort transportstrækning – enkel 

maskinhåndtering og optimal skånsom 

håndtering af høstudbyttet. Et yderligere 

plus: FLOW-CONTROL liniestyring 

(ekstraudstyr). Dette muliggør, at maskinerne 

arbejder automatisk. Så snart kasserne 

er fyldt med kartofler, stopper 

arbejdsprocessen, som herefter først 

startes igen, når en tom kasse står klar. 

Dette udstyr forhindrer en overfyldning 

af kasserne og sikrer, at maskinen 

altid er klar til brug. FLOW-CONTROL 

(ekstraudstyr) kan også fungere sammen 

med andre maskintyper.
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Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Tekniske data
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mAutomatisk kasseregistrering

Trinløs båndhastighed

Båndbredde

Elmotor

Variabel pålæsningshøjde

Strømtilslutning 

FLOW-CONTROL liniestyring on/off

Grimme GBX betjeningsterminal

Kassemål afhængigt af udførelse

Påfyldningsbånd

Udgangsstik til transportbånd 

SKÅNSOMME-HÅND

GBF

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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650 mm

3,0 kW 

1.625 – 1.850 mm

CEE 16 Amp.

Ja

Ja

1.200–2.240 mm

Tilbehørsprogrammet

4.000  mm 
med svanehals

Ekstraudstyr 

Faldbremse

Indlagringstank

Kassefylder Stand Alone Netsorterer Kompakt-Kombi: Sorteringsenhed

LagerhusfylderForlængerbånd

Succes over hele linien: med lagerteknik fra Grimme


