
SE 75/85-55
1-rækket, sideforskudt kartoffeloptager med 
tank, Grimme digitalteknik og 75 eller 85 cm
indføringskanal



NERVENSCHONUNG

1-rækket som altid.Ydedygtig som
aldrig før: den nye SE 75/85-55.

Den nye Grimme SE 75/85-55 har straks 

i mange forskellige henseender svaret til

forventningerne – med mangfoldige praksis-

orienterede videreudviklinger. Hertil hører

den nye 85 cm brede indføringskanal, som

sørger for større ydelse. Man kan vælge den

som ekstraudstyr i stedet for den kendte

75 cm version. Samtidig er faldhøjden fra

1. til 2. jordkæde, samt til det første 

pigbånd blevet reduceret yderligere, så at

kartoflerne skånes endnu bedre. De stort

dimensionerede renseaggregater er 

desuden blevet tilpasset den høje ydeevne,

som den 1-rækkede maskine har, og de

garanterer en ren høst. En fordel mere: 

ved hjælp af den seriemæssigt integrerede

hældningsregulering er det muligt både at

foretage en jævn frasortering af jord på

skråninger og at udføre et komfortabelt 

arbejde ved sorterbordet. Som ekstraudstyr

til særlig store mængder findes et 85 cm

bredt (i stedet for 65 cm) sorterbord. Den

betydeligt højere ydelse fra optageren 

understøttes optimalt af den 5,8 tons 

store tank. Til en skånsom aflæsning 

af kartoflerne på vognen kan der som 

ekstraudstyr leveres en hydraulisk 

nedklappelig tankyderdel.

Med alle disse innovationer på SE 75/85-55

fremlægger Grimme en gang mere et bevis

for, at man bedst opnår maksimalt udbytte

ved et sammenspil mellem alle komponenter.

På den måde lever maskinen op til brugerens

krav: med den højeste ydelse og en kon-

sekvent skånsom behandling af produktet. 

Gennemtænkt fra ende til anden: 
detaljeløsningerne fra Grimme.

Til alle, som har store 

planer: den store tank med 

et rumindhold på 5,8 tons. 

„Der findes ikke noget, som man ikke

kunne lave endnu bedre!“ – Helt i 

overensstemmelse med dette motto 

er den nye 1-rækkede SE 75/85-55

konstrueret. For SE-serien er allerede

nu den klart mest solgte, kartoffeloptager

med sideforskudt optagning. Over hele

verden er der 7.000 maskiner i drift,

som står for højeste ydelse og skånsom

behandling af afgrøden – made by

Grimme. På basis af SE-teknologien 

har Grimme nu med SE 75/85-55 

udviklet den mest ydedygtige 1-rækkede

maskine i sin klasse. Blandt andet med

en tankkapacitet på 5,8 tons og den

komfortfremmende Grimme digitalteknik.

Hermed er denne model lige det rigtige

for alle kartoffeldyrkere hhv. virksomheder,

som tilbyder kartoffeloptagning og 

som søger det bedste indenfor de 

1- og 2-rækkede maskiner, som for 

tiden findes på markedet. Hvordan 

du med denne maskine kan „høste 

succes“ i store mængder, kan du 

læse på denne og de følgende sider. 
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Endnu mere praktisk ekstraudstyr:

den trinløse indstilling i dybden 

af optagningsskæret fra 

traktorsædet (1) ...

... kan lige som den trinløse 

indstilling af hældningen for 

det 1. og det 2. renseaggregat 

hhv. afstandshøjden for 

dobbeltafstrygervalsen (2) 

leveres som ekstraudstyr. 

Med eller uden videosystem: den

originale Grimme betjeningsterminal.

Alle maskinfunktioner styres via

betjeningsterminal GBT 2100,

som seriemæssigt leveres sammen

med maskinen. Som ekstraudstyr

kan man efter ønske også få et 

videosystem med en monitor og 

to kameraer. Der kan installeres 

op til 6 kameraer, billedrækkefølgen

på monitoren kan programmeres

frit, sammen med automatisk skift

mellem kameraerne. 

Høst succes – ved tryk på en knap: 
Grimme digitalteknik. 

Trinløst indstillelige via digitalteknik:

de 6 afriverkamme (3 foroven, 

3 forneden) på den vidmaskede

topkæde (ekstraudstyr).

Det vigtigste i overblik: digitaltek-

nikken muliggør en total funktions-

overvågning af maskinen. Blandt

andet giver sensorerne for slipover-

vågningen på 2. jordkæde og det

1. renseaggregat (som ekstraudstyr)

dig informationer med hensyn til

maskinens belastning. På den 

måde kan du, når du er blevet 

informeret ved hjælp af advarsels-

signaler, undgå blokeringer og 

tilstopninger effektivt. Som 

ekstraudstyr kan pigbåndet 

ved hjælp af en tryksensor 

i det 1. renseaggregat også 

accelereres pr. automatik. 

Til maksimal betje-

ningskomfort kan du –

for første gang i den-

ne klasse – dispo-

nere over en digital

styret betjenings-

terminal. For dig bety-

der det ikke kun et plus i

komfort, men frem for 

alt også: maksimal 

pålidelighed. Desuden

kan du bekvemt kontrollere og 

indstille alle funktioner fra førersædet. 

Vigtige parametre som samlet hektarydelse,

driftstimer, dagsydelse etc. vises på 

overskuelig måde på displayet. Til de 

ekstra funktioner hører blandt andet 

rækkestart og rækkeslut. Og ved hjælp 

af det integrerede fejldiagnosesystem har

du et maksimum af servicevenlighed. 
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Minimalt faldtrin, maksimal skånsom behandling

af afgrøden: takket være reduktionen af 

faldtrinnet 1. til 2. jordkæde. Det muliggøres 

af en næsten vandret tilførsel. 

Plads nok: på grund af afkortningen af 

tilføringsbåndets længde (seriemæssigt med 

en separat hydraulisk hastighedsindstillings)

er der plads til seks personer på platformenr 

(fire ved sorterbordet og to ved tilføringsbåndet).

Sådan er der noget ved at arbejde: det vedligehol-

delsesfrie træk af 2. jordkæde, og den vidmaskede

topkæde sørger for, at maskinen kører stabilt.

Desuden letter det meget gode overblik over de to

renseaggregater – i forbindelse med det 3-rækkede

fingerafstrygerbånd – arbejdet ved sorterbordet.

Bedre er endnu bedre: også det meget lille 

faldtrin fra 2. jordkæde til renseaggregatet 

skåner afgrøden. – Lige som jordkædestængerne,

som løber med rundt og desuden rengør 

sidevæggene i jordkædekanalen. 
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Let og skånsom høst: efter ønske kan den 5,8 tons

tank udstyres med en hydraulisk nedklappelig 

tankyderdel.

9

Dobbelt så godt: som ekstraudstyr kan der 

leveres to ekstra affaldsslidsker ved sorterbordet. 
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Stor fleksibilitet: næsten alle maskinfunktioner

kan indstilles både fra traktorsædet og fra 

sorterbordet. 

Godt overblik: det fremragende overblik over 

optagningsaggregatet fra traktorsædet. 

I alle tilfælde godt sammenkoblet: en trækkugle-

kobling kan leveres som ekstraudstyr, standard

kobles maskinen på med trækøje.
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Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefon +49 (0) 54 91/6 66-0 · Telefeax +49 (0) 54 91/6 66-2 98
grimme@grimme.de · www.grimme.de

Tekniske data SE-familien

SE 75-20: til små og mellemstore arealer, 

særdeles kompakt (lav) konstruktion, 

tankindhold: 2.000 hhv. 2.300 kg.

SE 75-30: til mellemstore og store arealer,

kompakt (overskuelig) konstruktion, 

tankindhold: 3.000 hhv. 3.300 kg. 

SE 75-40 til store arealer, overskuelig 

konstruktion, tankindhold: 4.000 hhv. 4.300 kg. 

SE 75/85-55

Transport

892 cm

300 cm

350 cm (med overbygning 390 cm)

5.100 kg (i grundversion) 

Hydraulisk- eller trykluftbremse

Trækøje eller kuglekobling

Kraftoverføringsaksel, max. 540 omdr./min.

Hydraulisk hældningsudligning 

500/60-22.5

Trukket optagningsaggregat
2 trukne fjedrende rulleskær, efter ønske 54 cm, 
58 cm eller 62cm
Skær efter ønske 2- eller 3-stilke
Trukket kamtromle 41 cm bred til 54 cm optagning eller  
45 cm bred til 58 cm og 62 cm optagning
2 topindtrækningsruller, 40 cm diameter

75 cm eller 85 cm bred, 225 cm lang

75 cm bred, 268 cm lang

Vidmasket topkæde med afstrygeranordning inkl. 6 afstrygerkamme 
Vidmasket topkæde 85 cm bred, 470 cm lang

I langsgående retning kørende gummipigbånd med 
dobbeltafstrygervalse, mekanisk drevet og mekanisk indstilleligt 
i hældningen Dobbeltafstrygervalse indstillelig i højden: 
100 cm bred, 170 cm lang

Gummipigbånd, mekanisk drevet og mekanisk 
indstilleligt i hældning, 65 cm bredt, 145 cm langt

Type UB: hydraulisk drevet fingerbånd (3 rækker) med afstrygervalse
Type SB: hydraulisk drevet børstebånd med forlænget tilføringsbånd 
Type NB: hydraulisk drevet pigbånd med afstrygervalse

Sorterbord type UB/SB 76,5 cm bredt (som ekstraudstyr 85 cm bredt)
Tilføringsbånd 36 cm bredt (85 cm bredt Sorterbord = 28 cm bredt) 
Sorterbord: trinløst hydraulisk indstilleligt
Tilføringsbånd: separat trinløst hydraulisk indstilleligt
Sorterbord type NB 85 cm bredt 
Platform: på begge sider til mindst 4 og 2 (i alt 6) personer 
med alarmanlæg til traktorfører

Aflæsningshøjde: 420 cm
Rumindhold: 5.800 kg
Drev: hydraulisk

Elektromagnetiske ventiler

CAN-bus-system 

Mål total

Længde

Bredde

Højde

Vægt (tom)

Driftsbremse

Tilkobling

Kraftoverføring

Aksel

Dæk

Optagning

1. Jordkæde

2. Jordkæde

Topfraskilning

1. Renseaggre-
gatet

2. Renseaggre-
gatet

Sorterbord

Tank

Hydraulik 
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