
POTATISTEKNIK 

SOCKERBETSTEKNIK 

GRÖNSAKSTEKNIK

SE 260
Den nya tvåradiga potatisupptagaren med en 6-tons tank är en prismässigt  
attraktiv ingång till de högpresterande tvåradiga upptagarna med tank



Blastfrån
skiljning
Patenterad  
flerfunktionsmatta
Sålla, rensa, mata fram: tre  

funktioner i ett arbetssteg. Över  

en minimal fallhöjd transporteras  

produktströmmen skonsamt  

från 1:a till 2:a sållmattan.  

Sedan transporteras potatisen  

upp portionsvis.

Maximal  
frånskiljning 
Piggmattor
Hastigheten på fingermattorna  

kan ställas in separat och  

hydrauliskt. De är därför  

optimala för användning på  

jordar med mycket jordkokor  

och lite sten.

Kraftig  
sållning

Vårt sållmatte- 
koncept

Hög sållningseffekt och en  

skonsam transport av potatisarna  

är viktiga förutsättningar för en  

framgångsrik skörd.

Exakt  
styrning

Upptagningsenhet
Den väl beprövade  

upptagningsbillen 

består av stora fjädrande  

rullskär och blastindragningsrullar.  

De gör det möjligt att skörda  

problemfritt vid upptagningsbredder  

på 540, 580 och 620 mm.

Handsorterad 
skörd
Sorteringsbord
Det väl tilltagna sorteringsbordet  

för upp till sju personer, erbjuder  

en bekväm arbetsplats. Viktiga  

maskinfunktioner kan manövreras 

bekvämt från manöverboxen  

vid sorteringsbandet.

Steget in i toppklassen
Med den sidogående tvåradiga SE 260 

med tank på 6 ton, kompletterar  

Grimme den mycket framgångsrika  

serien SE 150-60, och erbjuder här  

en prismässigt attraktiv möjlighet  

att börja använda kapacitetsstarka,  

tvåradiga upptagare med tank.  

Upptagningstekniken bygger på en  

kombination av de kraftfulla elementen 

hos den tvåradiga SE 150-60, som  

hanterar skörden varsamt, och det  

enkla flödet hos den enradiga SE 75-55. 

Maskinernas kompakta konstruktion  

gör det möjligt att vända smidigt, vilket 

innebär många fördelar på vändtegen. 

Den låga vikten på 9,2 ton och de breda  

däcken med dimension upp till  

800/45-30,5 gör att marken skonas  

i stor utsträckning. SE 260 passar  

till dragfordon redan från 110 hk. 
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Inga anspråk kan ställas på texter, bilder, tekniska data, mått och vikter, utrustningar samt effektuppgifter.  
De är ungefärliga och inte bindande. Ändringar till följd av den fortsatta tekniska utvecklingen är alltid möjliga.

Ladda snabbt och enkelt ner våra kontaktuppgifter  
till din Smartphone med hjälp av QR-koden!

Tekniska data
SE 260

Standardmått

Längd 
Bredd  
Höjd

 
10740 mm 
3300 mm 
3780 mm 

Vikt med standardutrustning 9180 kg
Påkoppling under Dragkrok
Kraftöverföring 540/1000 v/min
1:a sållmatta 4,8 m2

2:a sållmatta 3,9 m2

Grovblastmatta Bredd: 1700 mm, längd: 4550 mm
1:a gummipiggmatta Bredd: 1500 mm, längd: 2010 mm
2:a gummipiggmatta Bredd: 1300 mm, längd: 1380 mm
Sorteringsbredd 915 mm
Sorteringspersonal 4 + 3
Broms Tryckluftsbroms/hydraulisk
Tankkapacitet  
inkl. lastningsoptimering

6000 kg

Lastningshöjd 4200 mm
Däck 600/55-26.5
Transporthastighet 
(varierar i olika länder)

20 – 50 km/h
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