
VENTOR 4150
4-radig, självgående upptagare med 15 tons tank

POTATISTEKNIK
BETTEKNIK
GRÖNSAKSTEKNIK



Innehållsförteckning
VENTOR 4150 är den första fyraradiga självgående upptagaren baserad på den beprövade  
SE-principen (sållning och blastfrånskiljning). Med den 530 PS starka upptagaren som  
är utrustad med en 15 tons direktlastningstank har det för första gången blivit möjligt att avsevärt öka 
prestandan gentemot de 2-radiga SE-systemen. Förutom dubbelt antal rader finns även dubbelt så 
många rensverk ombord. På grund av smidigheten och en arbetsbredd på 3 meter kommer  
VENTOR 4150 in i varje hörn utan problem. Därigenom blir upptagningen väsentligt enklare än  
med en traktor och bogserad upptagare. Vid utvecklingen har i synnerhet kraven, lägsta möjliga  
kostnader, högsta arbetssäkerhet och maximalt skonande av produkten stått i fokus. För högsta  
körkomfort sörjer bland annat den nya bullerdämpade hytten och olika automatikfunktioner för  
upptagningsprocessen.
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Styrvarianter
Fyrhjulsstyrning med möjlighet till  
krabbstyrning

Extremt smidig i kurvor
Den yttre vändradien är bara 13,10 m

Däck med stor volym
Fram 900/70 R32 Mitas SFT
Bak 900/60 R38 Mitas SFT

Motor med hög effekt
Mercedes-Benz (MTU) motor med 390 
kW/530 hk och avgasnorm nivå V med 
SCR-avgasteknik (AdBlue)

Direktlastartank
Stor tankkapacitet med upp till 15 ton  
reducerar tidsintensiva tömningar.  
Tömning möjlig under upptagning.

Inspektionsplattform
Plats för två personer som kontrollerar  
skördegodsflödet.

VENTOR 4150
Maskinens höjdpunkter  
i korthet:

4

Premium komforthytt
Avslappnat arbete tack vare välutvecklat  
ljudisolerad förarhytt med lädersäte

ErgoDrive manövreringskoncept
-  intuitiv, tydligt strukturerat  

användargränssnitt med självförklarande 
symboler på terminalen CCI 1200.

-  Valfritt konfigurerbara direktåtkomst-
funktioner på multifunktionsspaken och 
manöverpanelen i det ergonomiska  
armstödet

MemoryControl
Enkel lagring och hämtning av  
upptagningsparametrar

Komfortpaket
Vindrutetorkare, kylskåp, stolvärme

Autopilot
Föraren befrias från manuell styrning  
under upptagningen

myGRIMME integrering
Maskin- och platsparametrar överförs om  
så önskas till den webbaserade slutkund-
portalen myGrimme

Skonsam överlämning
Trots krabbstyrning möjliggörs en skonsam 
överlämning från den 1:a till den 2:a 
sållmattans

Sållmatta nr. 2 med grovblastmatta
För effektiv och skonsam separering av 
skördegodset från blasten.

Perfekt hastighet
Den skonsamma behandlingen av  
produkten kan förbättras avsevärt med 
Speedtronic-Web - en automatisk  
anpassning av sållmattans hastighet till  
körhastigheten. (tillval)

Upptagning utan drilltryck
Med TerraFloat-upptagningen möjliggörs 
upptagning utan något som helst tryck på 
drillarna.

Skörda i lös jord
Problemfri upptagning utan jordkokebildning 
genom hjulen framför upptagningen.

Körspårsupptagning
För upptagning i körspår lyfts spadskären 
för 2 rader upp så att endast 2 rader tas 
upp. (tillval)

1. Frånskiljningsaggregat med  
avstrykarvalsar 
För effektiv frånkiljning av avrens och  
små jordkokor

2. Rensverket (valbart)
 -  ClodSep-rensverk för bästa möjliga  

separation på marker med mycket  
klumpar eller

 -  EasySep-rensverk för lätta jordar med  
liten andel avrens

Speedtronic-Sep
Helautomatisk varvtalsreglering av  
rensverken och tankfyllningsmattan (tillval)
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VENTOR 4150 visar sina fördelar redan vid intaget på maskinen. Eftersom inga hjul löper framför 
upptagningen blir skördningen bekväm. Detta möjliggör problemfri upptagning och det bildas inga jordkokor. 
Tack vare TerraFloat fördelas skördegodset över en bred yta redan på den första sållmattan vilket ger bästa 
möjliga sållning. Hytten har en optimal position vilket erbjuder föraren bästa sikt över intaget.

IntagINNO
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Bästa sikt
Vid skörd har föraren hela tiden en bra 

överblick över hela intaget. En möjlig 
jordkokebildning förhindras eftersom 

drillarna inte vidrörs av hjulen  
framför upptagaren.

Tallrikar
Skörd utan blockering tack vare  
V-format placerade tallrikar som  
tillförlitligt skär av potatisblasten.  

Beroende på arbetsförhållandena kan 
trycket på tallrikarna justeras  

bekvämt ifrån hytten.

TerraFloat
Intaget regleras av stora trummor som 
löper mellan drillarna. Drillen som tas 
upp utan anläggningstryck fördelar sig 
omedelbart efter upptagningen över en 
bred yta på sållmattan. Två tryckrullar 
som känner av kuptoppen sörjer för en 
tillförlitlig, automatisk djuphållning.

Upptagningsskär
För tunga jordar finns ett 2-blads  
skär, för mellanlätta och lätta jordar  
ett 3-blads skär. För att förhindra 
onödiga jordansamlingar vid tuffa  
markförhållande, kan du beställa  
slitstarka skärplattor i plast. För  
förbättrad arbetssäkerhet är  
upptagaren seriemässigt utrustad  
med en överlastsäkring för  
skärplattorna. Dessa skyddar  
tillförlitligt för skador från  
främmande föremål.

INNO

INNO

RENSNING
CHASSI/
DRIVNING

STYRNING/
KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME
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Körspårsupp-
tagning

Vid upptagning av körspår sker  
upptagning endast av de två raderna i 

körspåret. Upptagningsskären lyfts upp 
hydrauliskt för de andra två raderna. För 

mer komfort ställs upptagningsskären 
automatiskt tillbaka till upptagningsläge 

vid vändtegen, så att fyra rader kan 
skördas igen.

Blastdelare
Med den delade sållmattekanalen för  

2 x 2 rader kan det under tuffa  
skördeförhållanden uppstå blockering  

potatisblast förekommer vid  
sållkanalväggen i mitten. 

Denna unika blastdelaren med  
integrerad dubbelkniv skär av blasten 
tillförlitligt och fördelar den på vänster 

och höger sållkanal. 

RENSNING
CHASSI/
DRIVNING

STYRNING/
KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME
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VENTOR 4150 är den första fyraradiga självgående upptagaren baserad på den beprövade SE-principen 
(sållning och blastfrånskiljning). Skördegodset rengörs och transporteras skonsamt från 1:a sållmattan över 
den 2:a sållmattan med en rundgående grovblastmatta över rensverken fram till inspektionsplattformen med 
högsta prestanda. Revolutionen visar sig inte bara genom skördeeffekten utan sätter också upp nya mål när 
det gäller skonsam behandling av produkten.

Rensning
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1. Sållmattan
Hög sållningseffekt i kombination med 

högsta skosamma behandling av  
produkten genom en lång och platt 

första sållmatta. För optimal 
anpassning till skördeförhållanden kan 

sållmattans hastighet ställas in 
steglöst i hytten. Vid eventuella 

blockeringar kan sållmattorna 
reverseras.

Pendelskak
För en ökning av sålleffekten på den 

1. a sållmattan är maskinen 
 serie mässigt utrustad med en 

 pendelskak. Genom vågrörelsen fås 
en skonsam brytning av materialet.  

Intensiteten på  skakanordningen kan 
bekvämt  ställas in steglöst i hytten.

Konstant  
skonsam  

överlämning
Rörligheten mellan 1 och 2 sållmattan 

tillåter en skonsam överlämning av  
materialet både vid krabbstyrning och 

när upptagaren färdas rakt fram.

INNO

2. Sållmattan
Skördegodset överlämnas från första  
sållmattan till andra sållmattan med  
grovblastmattan. Skördegods, finblast 
och jord faller genom maskorna på  
grovblastmattan och ner på andra  
sållmattan. Den långa blasten blir  
liggande på maskorna i grovblastmattan 
och matas ut ur maskinen bakåt.  
För en optimal anpssning till  
skördeförhållandena kan den andra a  
sållmattans hastighet ställas in steglöst.

Blastfrånskiljning
Sålla, rensa, mata fram: tre funktioner i 
ett arbetssteg med grovblastmattan.  
Via en minimal fallhöjd transporteras  
produktströmmen skonsamt från den  
första sållmattan till den andra. Sedan 
transporteras skördegodset upp i fack 
portionsvis på skonsamt sätt.

RENSNING
CHASSI/
DRIVNING

STYRNING/
KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME



Avstrykar-
kammar

Potatis, som under skördningen  
fortfarande är sammanvuxen med  
blasten, stryks mjukt av tack vare  

fjädrade avstrykarkammar. Potatisen  
landar på den andra a sållmattan och  

blasten trasporteras bakåt och ut ur  
maskinen via grovblastmattan.  

Avstrykarkammarnas intensitet kan  
bekvämt ställas in på  

manöverterminalen.

Avstrykaraxlar
Om potatisen fortfarande är  

sammanvuxen med blasten och en  
separering via avstrykarkammarna inte 
räcker till, hjälper tre avstrykaraxlar till 
med en vidare blastrensning. De båda 

bakre avstrykaraxlarna kan med  
manöverterminalen lyfts eller sänkas allt 

efter skördeförhållandena.

INNO

Extrema  
förhållanden
För en aggressivare separering kan  
grovblastmattans hastighet jämförelse 
mot andra sållmattan reduceras. 
Därigenom kan exempelvis jordklumpar 
malas sönder.

Högsta  
genomströmning
Den effektiva separeringen av restblast 
och mindre avrens sker via ett rensverk 
med trefaldig avstryckarvals och  
piggmatta på varje maskinsida.  
Rensverket möjliggör större  
genomströmningsmängder och detta  
med högsta skonsamhet för produkten. 
För att anpassa rensverket till olika  
skördeförhållanden, kan föraren ställa  
in hastigheten samt avståndet från  
piggmattan och den trefladiga  
avstrykarvalsen på manöverterminalen.

16 17
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Maximal  
frånskiljnings-

effekt
För skördning på jordar med många 

jordkokor och låg stenandel är  
ClodSep-rensverket det rätta valet.  
VENTOR 4150 är utrustad med två 
ClodSep-rensverk med vardera två  

fingerband. För optimal kontroll finns  
det två avrensmattor.

Optimalt  
inställd

För en optimal anpssning till  
skördeförhållandena kan hastigheten på 

de båda fingermattorna per  
ClodSep-rensverk ställas in separat.  

För att få skördegodset separerat så bra 
som möjligt från t.ex. jordkokor, kan 

även avståndet och lutningen på  
fingermattorna i förhållande till  

piggmattan ställas in. 

Maximal  
genomströmning
EasySep-rensverket används för lätta 
jordar med liten andel avrens.  
Rensverket möjliggör större  
genomströmningsmängder och detta  
med högsta skonsamhet för produkten. 
Den effektiva separeringen av restblast 
och mindre avrens sker via ett rensverk 
med trafaldig avstryckarvals och  
piggmatta på varje maskinsida.

Lätt justerbar
För att anpassa rensverket till olika  
skördeförhållanden, kan föraren ställa  
in hastigheten samt avståndet från  
piggmattan och den trefladiga  
avstrykarvalsen på manöverterminalen.

18 19
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Optimal  
hastighet

Den skonsamma behandlingen av  
produkten kan förbättras avsevärt  

genom den automatiska anpassningen 
av sållmattans hastighet till körhastighe-

ten. Automatiken, Speedtronic-Web,  
avlastar föraren, så att han/hon kan  

koncentrera sig mer på andra  
maskinfunktioner.

INNO

Skonsam mot 
föraren och  

produkterna
Speedtronic är en helautomatisk  

varvtalsreglering av rensverken och 
tankfyllningsmattan. Detta leder till en 

ännu skonsammare produktbehandling 
och samtidig optimering av ytan.  
Dessutom avlastas föraren från  

mödosamma regleringsuppgifter.

INNO

RENSNING
CHASSI/
DRIVNING

STYRNING/
KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME
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VENTOR 4150 är utrustad med en direktlastartank med en kapacitet på 22,5 m³. Med en tankkapacitet  
upp till 15 ton klarar skördemaskinen även långa åkrar. Med tankkonceptet förflyttas snabbt stora  
skördemängder skonsamt till transportfordonet via tömningsbandet. Tömningsbandet med en lasthöjd på 
upp till 4,50 meter gör det möjligt att använda stora transportfordon med hög kapacitet vid nonstop skörd.

Tanken



Ren slagstyrka
Den väldimensionerade  

direktlastartanken har en kapacitet på 
upp till 15 ton. Den stora tankvolymen 
på 22,5 m³ reducerar de tidsintensiva 

tömningsprocesserna och förhindrar 
onödig dubbel lastning t.ex.  

vid längre åkrar.

Tömningsmatta
Den 1992 mm breda tömningsmattan 

kan vikas två gånger för att kunna  
läggas in så djupt som möjligt i  

överlastningsfordonet vilket reducerar 
fallhöjden. En komplett tank töms inom 

90 sekunder. Vid skördning kan  
överlastning ske bekvämt vid den långa 
tömningsmattan till ett transportfordong 

som kör i körspåret bredvid  
skördemaskinen.

Automatisk  
fyllning
För en skonsam förvaring av  
skördegodset i tanken anpassar  
automatiken höjden på tankfyllnings-
mattan under skördningsarbetet.  
Tömningsmattan och tankbotten dras 
automatiskt fram tills hela tanken har 
fyllts. Aktuell fyllnadsnivå i tanken kan 
avläsas bekvämt på manöverterminalen.

Signal vid  
full tank
För signalöverföring till föraren i  
transportfordonet kan blinkljuset 
användas. När en definierad 
fyllnadsnivå i tanken har uppnåtts 
kopplas automatiskt blinkljuset till.

RENSNING
CHASSI/
DRIVNING

STYRNING/
KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME
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Trots fordonsstorleken möjliggör chassikonceptet hos VENTOR 4150 stor smidighet och hållbar  
markvänlighet. För högsta arbetssäkerhet sörjer de 900 mm stora däcken för i kombination med en  
intelligent antislirreglering som möjliggör en säker skörd även vid vidriga och fuktiga markförhållanden.
I VENTOR 4150 används stora Mercedes-Benz-motorer med hög effekt. Dessa motorer har en  
särskild lugn gång, en enastående verkningsgrad och liten förbrukning.

Chassi och  
drivningskoncept



Stor smidighet
Enkel rangering vid vändtegen tack vare 

fyrhjulsdrift. För minsta möjliga vändkrets 
styrs bakaxeln synkront, motsatt i 

förhållande till framaxeln.

Optimalt 
markskydd

Krabbstyrningen möjliggör överkörning 
över hela ytan med stora däck. Denna 

styrningstyp reducerar att marken rullas 
över för ofta. Serienmässigt är VENTOR 

4150 utrustad med stora däck fram 
900/70 R32 och bak med 900/60 R38.

Skörda ända  
intill kanten
Skördning vid åkerkanten är inget  
problem även med en arbetsbredd på 
5,60 m. Tack vare krabbstyrningen  
svängs maskinens bakdel ut och de  
utstickande komponenterna, som  
rensverken, körs inom maskinkonturen.

Öppning
För öppning med VENTOR 4150  
kan maskinen köras rakt, utan 
krabbstyrning så att bredvid liggande 
kupor förblir orörda. Med den långa 
tömningsmattan kan tömning ske till 
transportfordonet som kör i det  
bredvid liggande körspåret. 

RENSNING
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DRIVNING
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Bästa grepp
Den hydrostatiska drivningen för de 

enskilda hjulen gör att varje enskilt hjul 
styrs motsvarande sitt underlag. Bästa 

grepp även under tuffa förhållanden 
eftersom slirning och blockering av  

hjulen tillförlitligt förhindras.

"Kompakt" 
transport

För säker transportkörning fälls  
VENTOR 4150 in till 3,50 m. Maskinen 

har körtillstånd för 20 och 25 km/h.

Säker lands- 
vägskörning
Med hjälp av stödhjulsvagnen avlastas 
framaxeln, därmed förhindras att  
maskinen stegrar. Stödhjulsvagnen 
kopplas till snabbt och enkelt.

Den tillåtna 
axelvikten hålls
Bakom framaxeln befinner sig  
extra-axeln. Denna sänks automatiskt 
vid transportkörning och lyfts vid fältdrift. 
Ett skydd ovanför extra-axeln förhindrar 
att avrens samlas på axeln under  
skörd.

RENSNING
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DRIVNING
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KOMFORT TEKNISK DATAINTAG TANK MYGRIMME

30 31



Effektiv och 
bränslesnål

Mercedes-Benz (MTU) dieselmotor med 
390 kW / 530 hk och 12,8 liters  

slagvolym för högsta effekt på åkern och 
på landsvägen. Motorn med den senaste 
teknologin har en extremt lugn gång, en 

enastående verkningsgrad och  
sparsam förbrukning.

Det passande 
vridmomentet

Med den intelligenta styrningen  
anpassas motorvarvtalet automatiskt till 

arbetsförhållandena. Detta ger en  
optimal vridmomentanpassning, en 

sparsam bränseförbrukning och en hög 
verkningsgrad. Regleringen styr alltid 

motorn till den undre varvtalsgränsen, 
baserat på belastning.

33
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Den nya ljudisolerade förarhytten erbjuder alla bekvämligheter som krävs för att klara långa arbetsdagar 
utan att bli trött och med full kapacitet. En automatisk luftkonditionering, handsfree och en CD-/MP3-radio 
av hög kvalitet är också till hjälp. De talrika assistenssystemen såsom autopiloten eller Speedtronic och  
övriga automatiska funktioner avlastar föraren under skördearbetet. 

Manövrering och  
komfort – för en  
avslappnad arbetsdag

3534



Premium  
komforthytt

Den nya ljudisolerade hytten är utrustad 
med LED-strålkastare, pneumatiskt  
infällbara, elektriskt justerbara och  

uppvärmda ytterspeglar, två kylfack, 
CD-/MP3-radio med Bluetooth- 
handsfree, klimatautomatik och  

vindrutetorkare. Med Coming-Home-
funktionen kan föraren lämna sin  

arbetsplats säkert.

Komfortsäte
Men hytten har föraren mycket mer att 

erbjuda. Hytten förfogar över ett  
premium-förarsäte så att föraren alltid 

förblir koncentrerad och utvilad, och  
detta även under långa arbetsskift.  
Lätersätet med extra högt ryggstöd  

erbjuder föraren en avspänd arbetsplats 
tillsammans med den aktiva luftningen, 

stolvärmen och luftfjädringen  
med justerbar stötdämpning.

Intuitivt  
manövrerings-
system
ErgoDrive manövreringskoncept  
ger grunden för en angenäm  
arbetsplats. Föraren kan allt efter behov 
konfigurera direktåtkomstfunktionern  
på multifunktionsspaken och på  
manöverpanelen i armstödet. Konceptet 
kompletteras genom en CCI 1200  
terminal med ett intiutivt  
användargränssnitt.

Manöverterminal
Med den seriemässigt 12,1" stora  
CCI 1200 ISOBUS terminalen med  
intuitiv MultiTouch-betjäning kan två 
stora fönster och fyra miniviews visas 
samtidigt och maximeras genom att 
klicka på dem. Terminalen kan  
användas i alla ISOBUS-kompatibla 
maskiner, t.ex. i en sättare, såmaskin, 
lastvagn, etc.
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Alltid full  
överblick
GRIMME SmartView är det första  
videosystemet i lantbrukstekniken som 
ger föraren möjligheten att se vad som 
är sevärt eller intressant. Systemet  
innehåller unika egenskaper så som en 
zoom- och Slow Motion-funktion, live-
bildöverföring till mobila enheter via  
WiFi, val av en stort antal  
fönsteranordningar samt den största 
skärmen på marknaden. SmartView  
förfogar över den redan existerande och 
fram till idag unika funktionen Visual 
Protect. Vid problem eller ändrade  
inställningar i ett visst område sörjer  
Visual Protect för att tillhörande video-
bild automatiskt visas. Det seriemässiga 
videoövervakningssystemet ProCam 
möjliggör en reell visning av maskinens 
hela arbetsomgivning utan döda vinklar.

MemoryControl
Med MemoryControl är en central  

justering av drivenheter och rensverk 
möjlig. Inställningsparametrar som  
t.ex. varvtal, inställningsvinklar och 

gränsvärden för olika  
skördeförhållanden kan sparas och 

snabbt hämtas när det behövs. Upp till 
8 program kan sparas för skonsam 

skörd eller maximal effektivitet.

INNO INNO

Skanna QR-koden 
för mer information

Upptäck alla detaljer  
om SmartView på vår 
internetsida!

Autopilot
Föraren är under skörd helt befriad 

från manuell styrning och kan  
koncentrera sig helt på maskinens  

inställningar genom att systemet utför 
styrningen automatiskt.
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Smörjanläggning 
till rulltank
För en lång livslängd för rulltanken 
smörjs automatiskt olja på kedjelederna 
under tömningsproceduren.

Automatisk 
smörjning
Den automatiska  
centralsmörjanläggningen med 6 liter 
smörjmedelsförråd sörjer för ännu mer 
komfort för föraren, eftersom manuell 
smörjning av maskinen bortfaller.

Natten blir  
till dag

Den seriemässiga LED- 
arbetsbelysningen runt om maskinen 

möjliggör en bra översikt vid  
skörd i mörker.

Alltid ren
Två tryckluftanslutningar, en bredvid 

förarhytten och en i motorrummet  
möjliggör en bekväm rengöring.  

Tryckluftslangen och -pistolen ingår 
också i leveransen.
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Alla självkörande upptagare från tillverkningsår 2017 kan seriemässigt kommunicera kodat med den nya  
internetbaserade kundportalen myGRIMME. Därmed kan maskinspecifika utrustningar, maskinens status 
och annan information hämtas när som helst på portalen. Mer om detta på www.mygrimme.com. Genomför 
bara den kostnadsfria registreringen så kan du utnyttja alla fördelar med myGRIMME.

myGRIMME

4342

INNO
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agrirouter
Den webbaserade dataöverföringsplatt-
formen agrirouter möjliggör  
dataöverföring mellan maskiner och 
agrarprogramprodukter från olika  
tillverkare och leverantörer. Användaren 
kan i agrirouter fastlägga, vilka  
maskin- och gps-data som ska överföras 
till olika agrarprogram, som t.ex. ett Farm 
Management Information System (FMIS).

Mina maskiner
Alla registrerade maskiner visas  
översiktligt med resp. utrustning.  

Bruksanvisningar och maskinspecifika 
reservdelslistor kan hämtas.

myGRIMME 
Shop
Via myGRIMME är det möjligt att  
identifiera vilka reservdelar som behövs 
och att kontrollera om de finns  
tillgängliga. Den reservdel du har  
identifierat och lokaliserat kan du  
bekvämt beställa online.

myJobs
Denna modul möjliggör en automatisk 

utvärdering och analys av dina  
processtider. En manuell inmatning  

bortfaller tack vare den automatiska 
identifieringen av arbetsuppdrag. Detta 
sparar värdefull arbetstid och reducerar 

fel. En vidare funktion är den löpande 
dokumentationen i en feed med  

integrerad dataanalys. På så sätt får du 
viktiga processparametrar visualiserade 
så som förbrukning, tid per arbetspass 

och väderförhållanden.
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Begagnade 
maskiner
På portalen för begagnade maskiner  
för slutkunder och återförsäljare kan  
maskiner säljas eller sökas. Dessutom 
kan en offertförfrågan för förmedling 
göras. Om så önskas kan GRIMME 
marknadsföra maskinen i hela världen 
och ta hand om de tullformaliteter som 
krävs. Detta sparar tid och besvär för 
säljaren.

Kartvisning
På Google Maps kartan kan man  

närsomhelst se maskinparametrarna, 
den aktuella uppehållsorten och  

maskinens körrutter.

Geofencing
Enkel positionering och stöldskydd med 

hjälp av Geofencing (virtuellt staket). 
Om maskinen lämnar en fastlagd zon 

får du direkt ett meddelande via e-post.

För alla självkörande GRIMME  
skördemaskiner finns individuellt  
avstämda servicepaketet tillgängliga,  
vilket på den högsta nivån PROTECT 
omfattar fullservice inklusive slitdelar.

PLUS PREMIUMPRO PROTECT

Premium-Check och 
underhållsservice

Service

utvidgad garanti  
på drivlinan

utvidgad garanti  
på hela maskinen

Full-Service  
inkl. slitdelar



48 49

Teknisk data
Standardutrustning

VENTOR 4150
Längd 15000 mm
Bredd i transportställning 3500 mm
Höjd i transportställning 4000 mm
Tomvikt med grundutrustning 30000 kg
Radantal 4
Radavstånd 75 cm
Bredd 1. sållmatta 2x 1500 mm
Bredd 2. sållmatta 2x 1350 mm
Bred grovblastmatta 2x 1500 mm
Bredd 1. a frånskiljningsaggregat 2x 1250 mm
Bredd 2. a frånskiljningsaggregat 2x 1300 mm
Bredd sorteringsbord 1100 mm
Sorteringspersonal 2
Tankapacitet 15000 kg
Tömningshöjd tank 2630 - 4640 mm
Däck fram 900/70 R32 
Däck bak 900/60 R38 
Inre vänddiameter 6,1 m
Motoreffekt 390 kW / 530 PS
Bränsletank kapacitet 750 l
AdBlue-tank kapacitet 40 l

4948

eller ladda ner vår GRIMME-app  
för din iPad i Apple App Store.

Du hittar mer information på  
www.grimme.com

och i de sociala medierna  

 facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik  
 twitter.com/GrimmeGroup  
 youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

 instagram.com/grimme_group
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Vägen till din VENTOR 4150
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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. Förändringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske när som helst.

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Tyskland  
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298  
grimme@grimme.de · www.grimme.com 

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