
Skånsom sortering giver succes over hele linjen 

Netsorterer
WG 900



Sortering øger fortjenesten
Høstprodukterne varierer i form og størrelse. Til en god  

markedsføring af salgbare produkter stilles der ofte krav om 

ensartethed og kvalitet. Derfor er net sortere maskinerne de 

ideelle systemkomponenter i din lagerlinje. Dette resulterer i  

en målrettet og produktskånsom størrelsessortering af kartofler, 

løg og andre grøntsager. Helt uafhængigt af, om du vælger  

en enkeltstående maskine, eller en modulintegreret model.  

Med Grimmes netsorterer WG 900 opnås en større  

fortjeneste over hele linjen.

Succes på lager: Skånsomsortering, 
omhyggelig transport

WG 900 Stand-alone

Præcis og produktskånsom:  
Grimme WG 900 netsorterer (1) 
arbejder med et 900 mm bredt, 

vævet gummibånd. Netsortereren 
står stabilt på store hjul, og flyttes 

nemt manuelt eller med en  
gaffeltruck. Hydraulisk trinløs  

justering af alle båndtræk, en  
speciel gummipadlevalse og  

minimale faldhøjder sammen  
med polstrede sidestyr gennem  

maskinen, som er særdeles  
skånsom mod produkterne.

Skånsom transport: WG 900  
netsorterer har som standard en 

gummibeklædt udløbstragt (2)  
som option fås et hydraulisk  

transportbånd (1) (ekstraudstyr). 
Gumminettet til størrelsessortering (3) 

fås i forskellige netstørrelser og  
standardmål efter ønske.

Under gumminettet er der som  
standard monteret en gennemgående 

hydraulisk valseryster (4). Den  
forhindrer, at kartoflerne kommer  

i klemme mellem netsortereren  
og valserysteren.

Hastigheden på netsortereren og 
valserysteren justeres hydraulisk  

trinløst, uafhængigt af hinanden.  
Dermed opnås en „blød“  

produktbevægelse, som gør det  
muligt at sortere både runde  

og ovale sorter.

Den gule padlevalse løfter skånsomt 
produktet fri af nettet for enden af 

sorteringsmaskinen. Som option  
fås en overgangsvalse (5) som  

forhindrer små sten, og løse toppe i  
at sætte sig i klemme (ekstraudstyr).

1

4

3

5

2



Enkeltvis eller dobbelt:  
Et effektivt modul i linjen

WG 900 SoM ModUl I  laGeRlInJeR

Afhængigt af serien kan  
der integreres en (1) eller  
to netsorterer ved siden  
af hinanden (2) bag efter  
sorterbordet på en  
Grimme RH-Kombi-Serie.  
Vi rådgiver gerne  
om mulighederne.

Sammen er vi endnu stærkere: 
Sammenbygget i Kombination. 
Den effektive kapacitetsevne  
fra PU-forsorteringsvalser  
sammen med præcisionen af  
en efterfølgende netsorterer.

Modulopbygning af WG 900 
netsorterer gør det muligt at 
anbringe maskinerne bag ved 
hinanden (3). På den måde 
kan man sortere yderst  
skånsomt fra helt små til  
meget store størrelser. Total 
udnyttelse af den effektive 
sorteringsoverflade på WG 900 
netsorterer sikres af brede  
og skånsomme produktbånd.
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Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Tekniske data

Total dimensioner 

Længde

Bredde

Højde

Vægt

Netsorterer-båndhastighed

Båndhastighed 
Produkt-aflæssebånd

Pålæsningshøjde 

Aflæsningshøjde 

Længde på sorteringsmaskine

Effektiv sorteringslængde

Effektiv sorteringsbredde

Indlagringstank

Kassefylder Stand Alone NetsortererKompakt-Kombi: Sorteringsenhed

LagerhusfylderForlængerbånd

Succes over hele linjen: med lagerteknik fra Grimme

WG 900 med udløbstragt WG 900 med ekstra produktaflæssebånd

2.700 mm

2.150 mm 

1.375 –1.600 mm

960 kg

5–30 m/min

5–25 m/min 

Minimum 1.075 mm 
Maksimum 1.300 mm (tilpasninger ved forespørgsel)

Minimum 725 mm 
Maksimum 950 mm

1.850 mm

1.500 mm

900 mm

2.700 mm

2.150 mm 

1.375 – 1.600 mm 

880 kg (standardudstyr)

5–30 m/min

– 

Minimum 1.075 mm 
Maksimum 1.300 mm (tilpasninger ved forespørgsel)

Minimum 675 mm 
Maksimum 900 mm

1.850 mm

1.500 mm

900 mm
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