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SE 260
Den nye 2-rækkede kartoffeloptager med 6 t tank:  
En god start på 2-rækket optagning til fordelagtig pris



Frasortering 
Patenteret  
multifunktionsbånd
Rense, fraskille og transportere:  

tre funktioner i et arbejdstrin. Via  

et minimalt faldtrin når produktflowet 

skånsomt fra 1. topkæde til 2. topkæde. 

Derefter transporterer medbringere  

kartoflerne opad i små portioner.

Maksimal  
fraskilning
Pigbånd
Fingerbåndenes hastighed kan  

hydraulisk indstilles separat.  

Det gør dem velegnet til tung  

og stenet jord. 

Stærk  
jordfraskilning
Grimmes jordkæder

Størst mulig effektivitet og  

skånsom transport af kartoflerne  

er de vigtigste forudsætninger  

for succesfuld optagning.

Præcis  
indføring 

Optagningsaggregat
Det velkendte optagningsaggregat 

består af store, fjedrede tallerkenskiver  

og topindtræksruller. De garanterer 

god optagning med indføringsbredder  

på 540, 580 og 620 mm.

Håndsorterede 
kartofler
Sorterbordet
Der er plads til 7 personer  

ved sorterbordet. Mange af  

optagerens funktioner kan styres  

fra terminalen ved sorterbordet.

Begynd med det bedste
Med den 2-rækkede, sideforskudte  

SE 260 med 6-tons tank udvider  

Grimme den meget succesfulde  

SE 150-60 Serie og skaber dermed  

grundlaget for en økonomisk start  

på 2-rækket optagning. Optagningen  

er baseret på en kombination af  

effektive og skånsomme elementer  

kendt fra den 2-rækkede SE 150-60  

og det jævne produktflow fra den  

1-rækkede SE 75-55. Optagernes  

kompakte konstruktion tillader stor  

bevægelighed, som byder på mange 

fordele, især i kantområderne. Den  

lave vægt på 9,2 tons og de brede  

dæk med dimensioner op til 800/45-30,5 

giver lavt jordtryk. SE 260 kan trækkes 

af traktorer helt ned til 110 Hk.



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

Indlæs hurtig og let vores kontaktdata på  
din smartphone ved hjælp af QR-Codes!

Tekniske data
se 260

standardmål

længde 
Bredde  
Højde

 
10740 mm 
3300 mm 
3780 mm 

Vægt (tom) 9180 kg 
tilkobling Trækkæbe
Kraftoverførsel 540/1000 o/min
1. Jordkæde 4,8 m2

2. Jordkæde 3,9 m2

topkæde Bredde: 1700 mm, længde: 4550 mm 
1. Pigbånd Bredde: 1500 mm, længde: 2010 mm
2. Pigbånd Bredde: 1300 mm, længde: 1380 mm
sorteringsbredde 915 mm
sorteringspersonalet 4 + 3
Bremse Trykluftbremse / hydraulisk
tank inkl. påfyldningsoptimering 6000 kg 
aflæsningshøjde 4200 mm
Dæk 600/55-26.5
transport (afhængig af landet) 20 – 50 km/h
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