
Sorterenheder fra 
RH-Kombi-serien
Sorter skånsomt – høst succes!



Optimal udnyttelse: 
Grimmes indlagringsteknik

SORTERENHED RH-KOMBI

Udsøgte fordele

Maksimal ydelsesevne: De dybe lameller i 

tankens bund (2) giver en optimal transporteffekt 

og derved maksimal udnyttelse af volumen og 

tankkapaciteten. – Dybe, bløde tanklommer giver 

en skånsom behandling af afgrøden, en ensartet 

tømning med lav rulhældning, så som en hurtig 

tømning af resterne.

Bærende rulle: Den stabile 

konstruktion af tankens bund 

er frit bærende. Det robuste 

rullebundsbånd (1) med store, 

udvendige ruller sikrer en lang 

levetid, lav rullemodstand og 

en minimal servicebehov.

Mange fordele på en gang: 

Yderleddet (3) ved enden 

af tankbunden løsner 

produktstrømmen, optimerer 

det jævne produktflow frem 

til spiralvalserne og sørger 

for en kontinuerlig forsyning 

af de efterfølgende maskiner.
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Mange innovative ideer og tekniske 

detaljeløsninger fremhæver Grimmes 

indlagringsteknik. Uanset om det er en 

indlagringstank, et transportbånd eller 

en lagerfylder så bliver der altid agtet 

på stor ydelsesevne, robusthed og en 

skånsom behandling af afgrøden – og 

dette gælder for alle arbejdsgange. Så 

som en effektiv sortering med hjælp af 

en indlagringstank fra RH-serien og en 

sorteringsenhed. Ved montage af net-

sorterer i kombination med vipperystere 

kan alle kartoffelsorter sorteres. Hermed 

er sortering og indlagring optimeret til 

en skånsom og gnidningsfri arbejdsgang.

For det bedste resultat i 

fraskilning og sortering: Med 

op til 14 PU-spiralvalser (5/6) 

kan renseaggregatet udstyres 

individuelt forskellig – for 

en ekstrem skånsom og 

effektiv rensning. Det absolutte

hit: Resultatet er en yderst 

skånsom forsortering. Sortering 

med specielle PU-forsorterings-

valser (4) (ekstraudstyr)



Det korrekte udvalg: indlagringstanke 
fra RH-serien som kan kombineres

SORTERENHED RH-KOMBI

RH 24-45: 11 m3 Tankkapacitet

PT  Sorterbord

WG  Netsorterer (ekstraudstyr)

EC  Jordaflæssebånd

FC  Fraktioneringsbånd (ekstraudstyr)

RH  Indlagringstank

RHC  Indlagringstank med sorterenhed

RH CF  Se RHC plus ekstra rensevalser (ekstraudstyr)

PC  Produktaflæssebånd

RH 20-45: 9,5 m3 Tankkapacitet

PT

PC

CF C
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RH 20-60: 14 m3 Tankkapacitet

RH 24-60: 17 m3 Tankkapacitet

RH 24-60 XXL: 19 m3 Tankkapacitet
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Grimmes Six-Pack: Afstanden imellem 

PU-Valserne kan øges fra 5 til 55 mm for at 

opnå en maksimal frasortering af sten og smuds 

samtidigt med en maksimal produktskånsomhed. 

Takket være det hydrauliske træk er en trinløs 

regulering af valsernes hastighed muligt.

En god løsning: Indlagringstankens aflæssebåndene 

er udstyret med det nye FLIP-TEC-Funktion. Dette 

gør det muligt, at skifte fra afstrygerfunktion til 

tilbageholdsfunktionen med et snuptag – uden 

tidskrævende ombygning.

Optimal rengøring: Med TURBO-CLEAN 

rengøring (ekstraudstyr) opnås en stor 

centrifugalkraft ved maks. Omdrejningstal, 

som sørger for en effektiv rensning af 

spiralvalserne. – Ideel til svær jord!
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Gennemtænkt: To praktiske faldtragte transporterer 

sten og knolde, som frasorteres af personalet, 

direkte til jordbåndet. 

Succes med: CAPACITY-CONTROL-Systemet 

(ekstraudstyr) regulerer tankbundens hastighed 

automatisk og sørger for optimal forsyning til 

sorterbordene og til hele indlagringslinjen uden 

manuel justering. Styringen reguleres trinløs via 

en ultralydsensor.
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Tilbageholdsfunktion

Afstrygerfunktion
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Godt delt er halv sorteret: Delingsbåndet deler 

produktstrømmen i to. Derefter kan afgrøden 

sorteres af personalet. Belysningen giver et 

godt overblik. Båndenes hastighed kan 

reguleres trinløst.

Let pålæsning: Gummi pålæsningsdug forhindrer 

kartoflerne i at rulle tilbage under pålæsningen. 

Den kan indstilles i højden og tilpasses forskellige 

vogntyper. Trækstangen har en knækfunktion, 

afmontering er ikke absolut nødvendigt.

Alt under kontrol: Med 
betjeningsterminalen kan alle vigtige 
indstillingsmuligheder bekvemt styres.



Know – how kendt fra optagerteknikken: Som 

(ekstraudstyr) kan indlagringstanken udstyres 

med det velkendte, gennemprøvede og effektive 

MULTISEP-System – specielt egnet til 

separering af kraftig leret jord. 

Enkel sortering uanset kartoflernes størrelse: Efter sorterbordet kan der monteres to Netsorterer WG 900; 

kan også leveres enkeltvis. Netsortererns hydrauliske vipperyster kan indstilles trinløst. Det brede sortere –

produktbånd leverer produktet til venstre eller højre.
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God investering: Faldtragt med gasdæmper 

(ekstraudstyr) monteres på produktbånd. 

Fordelen: Faldtrinnet reduceres betydeligt og 

kasserne fyldes mere skånsomt.

Alt under kontrol: Med FLOW-CONTROL er det 

muligt at starte og stoppe en komplet 

indlagringsline via en central betjeningsterminal. 

Alle Grimme-maskiner kan kobles i linje med 

FLOW-CONTROL-Styringen (ekstraudstyr). 

12

18

12

16 17 18

Enkelt op og 

nedstigning, til 

sorterbordet med hjælp 

af en opklappelig 

trappe.
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Tekniske data

2.000 mm

4.500 mm

Knæk foroven

9,5 m3

Trinløs 0,5–4 m/min.

2.000 mm

8 stykker

7+7 stykker*

Trinløs 2 x 4

5–55 mm**, hydraulisk

850–1.000 mm

3.000 mm

7,5 kW Load-Sensing pumpe**

Betjeningsterminal GBT

800 mm

1.350 mm

1.250 mm

800 x 3.000 mm ved C

800 x 3.000 mm*

650 x 3.000 mm

4 kW tandhjulspumpe 
(7,5 kW med WG)

2.200 mm

720 mm

2.000 m

3.000 mm

1.500 mm

900 mm

Trinløs

Trinløs

950 mm

1.100 x 3.000 mm

2.000 mm

6.000 mm

Knæk foroven og forneden

14 m3

Trinløs 0,5–4 m/min. 

2.000 mm

8 stykker

7+7 stykker*

Trinløs 2 x 4

5–55 mm**, hydraulisk

850–1.000 mm

3.000 mm

10 kW Load-Sensing pumpe**

Betjeningsterminal GBT

800 mm

1.350 mm

1.250 mm

800 x 3.000 mm ved C

800 x 3.000 mm*

650 x 3.000 mm

4 kW tandhjulspumpe 
(7,5 kW med WG)

2.200 mm

720 mm

2.000 mm

3.000 mm

1.500 mm

900 mm

Trinløs

Trinløs

950 mm

1.100 x 3.000 mm

2.400 mm

6.000 mm

Knæk foroven og forneden

17 m3 

Ekstraudstyr: 19 m³ (XXL-udgave)

Trinløs 0,5–4 m/min. 

2.400 mm

8 stykker

7+7 stykker*

Trinløs 2 x 4

5–55 mm**, hydraulisk

850–1.000 mm

3.000 mm, ekstraudstyr: 
3.400 mm (XXL-udgave)

10 kW Load-Sensing pumpe**

Betjeningsterminal GBT

800 mm

1.350 mm

1.250 mm

800 x 3.000 mm ved C

800 x 3.000 mm*

800 x 3.000 mm

4 kW tandhjulspumpe 
(7,5 kW med WG)

2.200 mm

720 mm

2.000 mm

3.000 mm

1.500 mm

900 mm

Trinløs

Trinløs

950 mm

1.100 x 3.000 mm

2.400 mm

4.500 mm

Knæk foroven

11 m3

Trinløs 0,5–4 m/min. 

2.400 mm

8 stykker

7+7 stykker*

Trinløs 2 x 4

5–55 mm**, hydraulisk

850–1.000 mm

3.000 mm

10 kW Load-Sensing pumpe**

Betjeningsterminal GBT

800 mm

1.350 mm

1.250 mm

800 x 3.000 mm ved C

800 x 3.000 mm*

800 x 3.000 mm

4 kW tandhjulspumpe 
(7,5 kW med WG)

2.200 mm

720 mm

2.000 mm

3.000 mm

1.500 mm

900 mm

Trinløs

Trinløs

950 mm

1.100 x 3.000 mm

Tankbundens bredde

Tankbundens længde

Tank form

Tankindhold

Tankbundens hastighed (trinløs)

Rensevalser bredde

Valse antal-C

Valse antal-CF

Trinløs indstilling af 
valsernes hastighed

Hydraulisk indstilling af tvalseafstand

Indlæsnings højde

Indlæsnings bredde

Hydraulisktræk med Load-Sensing 
pumpe 

Betjening

Aflæssehøjde for jordaflæssebånd

Aflæssehøjde for 
fraktioner-aflæssebånd

Aflæssehøjde for produkt-aflæssebånd

Jordaflæssebånd

Fraktioner-aflæssebånd

Produkt-aflæssebånd

Træk til sorterbord 
(Tandhjulspumpe)

Fordelerbånd bredde

Sorterbånd bredde

Sorterbånd længde

Total sorterlængde

Sorterlængde (Netsortere)

Sorterbredde (Netsortere per net)

Hastighed (Netsortere)

Hastighed ryster (trinløs)

Udløbshøjde for netsorter-
aflæssebånd ved WG 900/2*

Sorter-aflæssebånd ved WG 900/2*

RH
20

-4
5

RH
20

-6
0

RH
24

-6
0

RH
24

-4
5

* Ekstraudstyr   ** Afhængig af udgaven

Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

 

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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