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ROETEKNIK 

GRØNTSAGSTEKNIK

REXOR 620/630
6-rækket, selvkørende roeoptager med 20 eller 30 tons tank

Highlights
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Optagning  
med fornuft 
Kapacitetsaftopper
FM-aftopperen er udstyret med to 

slagleaksler, og en efterfølgende  

afpudser er derfor ikke nødvendig.  

Tab af roemasse ved optagning og  

tab af luftgennemgang undre lagringen  

reduceres til et minimum.

Multiakslen (1a) er udstyret med en 

kombination af stål- og gummislagler. 

De kortere stålslagler fjerner roeblade 

og ukrudt mellem rækkerne De  

længere gummislagler aftopper roerne 

skånsomt bagfra. På renseakslen (1b) 

er der monteret gummislagler, som  

aftopper roerne skånsomt forfra.  

Resultatet er en perfekt roe med  

maximal masseudbytte (2).

Inline-systemet sørger for at  

roebladene lægges mellem roe- 

rækkerne, hvorved næringsstofferne 

føres tilbage til det sted, hvor de  

blev optaget af planten (3). Roerne 

kan optages optimalt af indføringen. 

Din fordel: Unik er muligheden for  

at udskifte gummislaglerne, enkeltvis. 

Udskiftningstiden bliver dermed tydelig 

formindsket. Både på Multiaftop- 

peren og aftopperen FM er dette  

udstyr standard.

Ren afpudsning
Aftopper, Multiaftop-

per og Kombiaftopper
Aftopper (1) med miniaftopper (3)  

kan anvendes overalt og arbejder  

fejlfrit, selv under meget dårlige  

optagningsbetingelser. 

Multiaftopper (2) snitter roebladene  

af og afpudser roerne, så de grønne  

bladrester rundt om reoerne bliver  

fjernet Den består af en multiaksel  

med stål- og gummislagler og  

eftefølgende miniaftopper Arbejder  

også optimal under tørre forhold  

med visne roeblade Resultatet er en  

total aftoppet og afpudset roe (4).

Kombiaftopper (5) gør det muligt at 

optage problemfrit, også hvis der er 

meget ukrudt Føreren kan fra kabinen 

let skifte mellem Inline udlægning  

og udkastning Både trækkraften og  

hældningsstabiliteten, under våde  

forhold, bliver væsentlig forbedret ved  

sideudkastning fordi optageren ikke  

skal køre i de glatte roeblade.
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Unik mangfoldighed
Grimme tilbyder den største mangfoldighed, af topfjernings- og optagningssystemer, på markedet 

 Alle tilgængelige varianter kan frit kombineres med REXOR 620 og 630.
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Universelt  
anvendelig
Vibrationsskær
Det universelle vibrationsskær (1)  

arbejder, under vekslende optag-

ningsbetingelser, rent og pålideligt 

På grund af den specielle konstrukti-

on, har føreren altid den optimale 

oversigt over vibrationsskærene (2). 

Den perfekte indstilling kan derfor, til 

en hver tid, let foretages fra kabinen.

Hævning af indføringen til vedligehol-

delsesposition, er enkelt med et tryk 

på en knap i kabinen (3). På grund  

af den meget gode tilgængelighed,  

til aftopningssystemet og indføringen, 

er det let at skifte slagler og skær 

Det giver en minimering af standtiden 

og dermed en højere dagskapacitet.

Største  
skånsomhed 
mod roerne

Oppelhjul
Oppelhjulene (1), der er trukket i  

begge sider; løfter roen aktivt og  

yderst skånsom op af jorden (2).  

Højere optagningshastighed er muligt 

med samme kvalitet og uden tab af  

roer På grund af oppelhjulenes design  

bliver den største mængde af smuds  

frasorteret og kommer ikke med ind  

i maskinen. Dette er en fordel, specielt  

under våde betingelser. Den gode  

smudsfrasortering af oppelhjulene gør  

det muligt at indstille de efterfølgende  

renseaggregater mere skånsom.

Den rullende bevægelse af oppel-

hjulene sørger, også i meget ukrudt,  

for en sikker funktion uden blokering.

På grund af de lange vedligeholdelses-

intervaller, kan man udnytte de  

kostbare optagningsdage i sæsonen  

og formindske omkostningerne.

Vedligeholdelsesstederne muliggør  

en let adgang til de enkelte  

områder i indføringen (3).

33 22

1



6 7

Største kapaci
tet, maximal 
skånsomhed

Speedtronic og  
rulette geometri

Rexor er standar udstyret med Speed-

tronic, der er meget følsom og hurtig 

reagerende (1). Speedtronic er en  

belastningsafhængig, automatisk  

hastighedsregulering af ruletterne  

og ringelevatoren (2) Føreren  

bliver dermed aflastet for manuelle  

reguleringer Risikoen for tilstopninger  

bliver minimeret og gennemgangen  

øges med bedre produktbeskyttelse. 

Formen og indretning af ruletterne er 

optimeret til et bedre produktflow (3). 

Skånsom  
aflæsning
Aflæssebånd 
Aflæssebåndet kan som ekstraudstyr  

leveres med et ekstra knæk, for at  

flytte maskinens tyngdepunkt til midten 

af maskinen, og sikre en skånsom  

overførsel af roerne til roekulen eller 

transportkøretøjet. Maskinhøjden  

bliver tydeligt mindre.

Godt  
tilgængeligt
Motorrum, Tank
Motorrummet og tanken på REXOR er 

let at komme til med en stige på venstre 

side af maskinen. De store skærme, der 

kan åbnes, på venstre og højre side og 

på bagsiden af   maskinen gør det nemt 

at udføre det nødvendige vedligeholdel-

sesarbejde. Lys på indersiden af skær-

mene gør det muligt at arbejde når  

det er mørkt.

Det meste arbejde kan udføres med 

standardværktøjet, som ligger i værk-

tøjskassen bag på maskinen Her er  

også plads til opbevaring af sliddele.
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Nat bliver  
til dag

Arbejdslys
For et afslappet arbejde om natten er 

REXOR udstyret, som standard, med 

28 LED-arbejdslys. Hele maskinens 

område er omfattende oplyst.

Betjenings
koncept
ErgoDrive

ErgoDrive kabinen er udstyret med  

12 LED-forlygter, pneumatisk betjent, 

elektrisk justerbar og opvarmet sidespej-

le, luftaffjedret komfortsæde, passager-

sæde, CD / MP3-radio med Bluetooth 

håndfri, aircondition, solbeskyttelse og  

12 V-udgange Øverst, ved stigen til  

kabinen, er der en trykluftforbindelse.

Det centrale element i ErgoDrive  

kabinen er det ergonomiske armlæn  

med frit indstillelige betjeningselementer  

og terminaler. På to CCI 100 terminaler 

kan alle maskinen funktioner og indstillin-

ger vises Maskinparametre er enkele  

at indstille.

Intelligent  
kommunikation
myGRIMME
Alle GRIMME roeoptagere fra 2017 og 

fremover kan kommunikere, i krypteret 

form; med den nye internetbaserede 

kundeportal myGRIMME Maskinens 

specifikke udstyr, maskinstatus og  

andre oplysninger kan således hentes  

til enhver tid i portalen.

Læs mere på  

www.mygrimme.com

Overblik over 
det hele
ProCam,  
Visual Protect
Det valgfrie videoovervågningssystem 

ProCam, sammen med det velkendte 

GRIMME videosystem, muliggør en  

reel visning af hele maskinens område, 

uden blinde pletter. 

VisualProtect (Ekstraudstyr) gør det  

muligt med kameraer at overvåge  

afvigelser fra driftsnormalen, det sikrer  

at der bliver foretaget en aktivering, af 

maskinfunktioner eller en ændring af 

maskinindstillingerne, på terminalen.



10 11

Tekniske data
REXOR 620 REXOR 630 

Længde 13300 mm 15600 mm
Bredde 3000 / 3300 mm
Højde transportstilling 4000 mm
Egenvægt med standardudstyr 26500 kg 31000 kg
Rækkeantal 6
Indføring oppelhjul X
Indføring vibrationsskær (Ekstraudstyr) X
Sidebevægelighed skær ± 40 mm
Sideforskydning på vibrationsskær ± 40 mm
Rækkeafstand 45 / 50 cm eller. 18 / 20“
Forskydning optagningsaggregater ±150 mm
Diameter 1.ruletter 1700 mm
Diameter 2. og 3. ruletter 1500 mm
Gennemgangshøjde transportbånd 500 mm
Deling transportbånd 60 mm
Deling transportbånd (Ekstraudstyr) 50 og 70 mm 
Bred ringelevator 900 mm
Tankkapacitet 20000 kg 30000 kg
Tankvolumen 33 m³ 45 m³
Bredde aflæsserbånd 1800 mm
Læssehøjde 4000 mm
Antal hjul 4 6
Dækmontering, forrest Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
Dækmontering, midten – Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Dækmontering, bagest Michelin 900/60 R32
Drejevinkel for / midten / bagerst / knækled ± 10° / – / ± 25° / ± 35° ± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Indre vendrekreds: 7,50 m
Transporthastighed (Ekstraudstyr) 20 (25, 32, 40) km/t 20 (25, 32) km/t
Motorydelse 390 kW / 530 HK 460 kW / 625 HK
Brændstoftank indhold 1300 l
AdBlue-Tank indhold 95 l
Arbejdslys 28 LED arbejdslys

Såteknik 12- og 18-rækket Roeoptagere

Selvkørende roeoptagere 6-, 8- og 9-rækket

Produktprogram roeteknik

Flere informationer finder du her  

www.grimme.com

og på de sociale medier

 facebook.com/GRIMMELandmaschinenfabrik 

 twitter.com/GrimmeGroup 

 youtube.com/user/GrimmeLandmaschinen

eller download GRIMME App 

til din iPad fra Apple App Store herunder.



Der kan ikke gøres krav gældende på grund af tekster, figurer, tekniske data, mål og vægte, udstyr samt  
oplysninger om kapacitet/effekt. Oplysningerne er omtrentlige og uforpligtende. Forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.
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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.com

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


