
POTATISTEKNIK

BETTEKNIK 

GRÖNSAKSTEKNIK

REXOR 620/630
Sexradig betupptagare med stor tankvolym på 20 eller 30 ton

Highlights 
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Skörda smart
Inline FM blastare 
FM-blastaren är utrustad med två  

axlar försedda med slagor och klarar 

sig därför utan nackare. Massaförlus-

ter vid skördning och andningsförluster 

vid lagring reduceras till ett minimum.

Multiaxeln (1a) är försedd med en 

kombination av stål- och gummislagor. 

Den kortare stålslagan hackar betblas-

ten och ogräset mellan raderna. De 

längre gummislagorna tar skonsamt 

bort blasten från betnacken bakifrån 

sett.. På rensaxeln (1b) sitter gummis-

lagor monterade som skonsamt tar 

bort blasten från betorna framifrån 

sett. Resultatet är en perfekt beta  

med maximalt utbyte.

Inline-systemet gör att den avhuggna 

betblasten läggs mellan betraderna 

och näringsämnena återförs till  

platsen där växten hämtade dem (3). 

Betorna kan tas upp optimalt av  

skördeaggregatet. 

Din fördel: Möjligheten att  

byta ut gummislagorna enskilt  

är unikt. Därigenom minimeras  

installations- och driftuppehållstiderna 

avsevärt. Denna utrustning är  

seriemässig såväl för multiblastaren 

som för FM-blastaren.

Rent blastat
Blastkross,  

multiblastare och  
kombiblastare 

Blastkross (1) med nackaggregatet (3) 

är universellt användabart och arbetar 

störningsfritt även under de mest  

besvärliga förhållanden. 

Multiblastaren (2) hackar  

betblasten och putsar betnacken så att 

de gröna bladfästena tas bort runt  

nacken. Den består av en multiaxel 

med en kombination av stål- och  

gummislagor och efterföljande  

nackaggregatet. Den arbetar optimalt 

även på torra växter med  

visnade betblast. Resultatet är en  

minimalt nackad och blastfri beta (4).

Kombiblastaren (5) möjliggör  

problemfri skördning vid stark  

förekomst av ogräs. Användaren kan  

inifrån hytten bekvämt växla mellan  

inlineblastning eller sidoutkastning. 

Såväl greppet som stabiliteten i  

sluttningar under våta förhållanden  

förbättras betydligt vid sidoutkastning  

eftersom upptagaren inte kör över den 

"hala" betblasten.
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Unik mångfald
Grimme erbjuder den största mångfalden för att ta bort blasten- och upptagningssystem, på marknaden.  

Alla tillgängliga varianter kan kombineras med REXOR 620 och 630
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Universell  
användning 
möjlig
Plogskär
Det universellt användbara  

plogskäret (1) arbetar korrekt  

och tillförlitligt under växlande  

skördeförhållanden. Genom sin  

speciella konstruktion har föraren  

alltid en optimal sikt på skären (2). 

Den perfekta inställningen kan  

därigenom alltid göras bekvämt  

inifrån hytten.

Positionering av upptagaren till  

serviceposition sker enkelt och  

med en knapptryckning i hytten (3).  

Genom den goda åtkomsten till  

avblastningssystemet och  

skördeaggregatet blir det enkelt  

att byta slagor och skär.  

Detta ger minimerade  

installationstider och därmed  

högre dagskapacitet.

Ytterst  
skonsamt för  
skördegodset

Oppelhjul
Oppelhjulen (1) som har drivning på 

båda sidor lyfter aktivt och ytterst  

skonsamt upp betan ur marken (2). 

Detta möjliggör högre skördehastighe-

ter vid likablivande skördekvalitet och 

utan att betor förloras. Tack vare  

oppelhjulens konstruktion silas en stor 

del av avrenset bort omedelbart under 

skördningsprocessen och kommer inte 

längre in i maskinen. Detta är särskilt 

fördelaktigt vid våta förhållanden.  

Oppelhjulens goda rengöring  

möjliggör en skonsammare  

inställning på efterföljande  

rengöringselement.

Hjulets drivande funktion sörjer för en 

säkrare upptagning utan blockeringar 

vid stark förekomst av ogräs.

Tack vare långa underhållsintervall  

kan värdefulla skördedagar utnyttjas  

maximalt och slitkostnaderna  

minimeras.

Serivcepositionen möjliggör en  

god åtkomst till upptagarens (3)  

enskilda moduler.
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Maximalt flöde,  
ytterst skon-
sam produkt-

hantering
Speedtronic och  

roulettgeometri 
REXOR är seriemässigt utrustad med 

den mycket snabba och känsligt rea-

gerande Speedtronic (1). Speedtronic 

är den lastkännande, automatiska 

hastighetsregleringen av rouletterna 

och ringelevatorn (2). Därmed avlastas 

föraren från uppgiften.  

Risken för blockeringar minimeras,  

flödet maximeras och  

produkten behandlas  

mer skonsamt. 

För ett bättre produktflöde har  

rouletternas utformning optimerats (3). 

Skonsam  
avlastning
Tömningsmatta
Tömningsmattan kan som tillval utrustas 

med en extra led för att flytta avlastning-

spunkten lägre och göra överlämningen 

av betorna skonsam till stukan resp. 

transportfordonet.  

Avlastningshöjden reduceras avsevärt.

God åtkomst
Motorrum, tank
Motorrummet och tanken på REXOR  

är enkla att komma åt via en stege på 

vänster fordonssida. De stora luckorna 

på vänster och höger sida samt  

baktill på maskinen gör det enkelt  

att genomföra nödvändiga  

underhållsarbeten. Belysningen  

på luckornas insidor möjliggör  

även arbeten i mörker.

De flesta arbeten kan utföras med  

det verktyg som standardmässigt  

befinner sig i verktygslådan baktill  

på maskinen. Här finns även  

förvaringsplats för slitdelar.
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Natten blir  
till dag

Arbetsbelysning
REXOR är standardmässigt utrustad 

med 28  LED-arbetsstrålkastare för 

avspänt arbete under natten. Maski-

nens hela arbetsyta lyses då upp.

Manövrering
ErgoDrive

ErgoDrive-hytten är utrustad med  

12 LED-strålkastare, ytterspeglar  

som är pneumatiskt fällbara, elektriskt  

inställbara och med uppvärmning,  

luftfjädrat komfortsäte, passagerarsäte,  

CD-/MP3-radio med bluetooth-freehands, 

Klimatronic, rullgardiner och 12 V-uttag. 

Det finns en tryckluftanslutning upptill  

på stegen.

Det centrala elementet i ErgoDrive-hytten 

är det ergonomiska armstödet med fritt 

programmerbara manöverelement  

och -terminaler. På de båda CCI  

100-manöverterminalerna visas alla  

maskinfunktioner och -tillstånd. Maski-

nens parametrar kan enkelt justeras.

Intelligent  
kommunikation
myGRIMME
Alla GRIMME betupptagare 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 på  

www.mygrimme.com

Alltid full  
överblick
ProCam,  
Visual Protect
Videoövervakningssystemet ProCam 

(tillval) i kombination med det beprövade 

GRIMME videosystemet möjliggör en  

reell visning av maskinens hela  

arbetsområde utan döda vinklar. 

Visual Protect möjliggör en  

funktionsövervakning av maskinen med  

kameror vid avvikelser från normaldrift,  

aktivering av maskinfunktioner eller vid  

förändring av maskininställningar via  

manöverterminalen.
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Teknisk data
REXOR 620 REXOR 630 

Längd 13300 mm 15600 mm
Bredd 3000 / 3300 mm
Höjd i transportställning 4000 mm
Tomvikt med grundutrustning 26500 kg 31000 kg
Radantal 6
Skördeaggregat upptagningsskär (tillval) X
Skördeaggregat plogskär (tillval) X
Sidledes rörlighet skördeskär ± 40 mm
Sidledes rörlighet plogskär ± 40 mm
Radavstånd 45 / 50 cm resp. 18 / 20"
Förskjutning skördeaggregat ±150 mm
Diameter första rouletten 1700 mm
Diameter andra och tredje rouletten 1500 mm
Genomgångshöjd transportmatta 500 mm
Delning transportmatta 60 mm
Delning transportmatta (tillval) 50 och 70 mm 
Bredd ringelevator 900 mm
Tankapacitet 20000 kg 30000 kg
Tankvolym 33 m³ 45 m³
Bredd tömningsmatta 1800 mm
Överlastningshöjd 4000 mm
Antal däck 4 6
Däck fram Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB
Däck mitten – Michelin 1000/55 R32 CEREXBIB
Däck bak Michelin 900/60 R32
Styrning fram / mitten / bak / knäled ± 10° / – / ± 25° / ± 35° ± 10° / ± 20° / ± 32° / ± 35°
Inre vänddiameter 7,50 m
Transporthastighet (tillval) 20 (25, 32, 40) km/h 20 (25, 32) km/h
Motoreffekt 390 kW / 530 PS 460 kW / 625 PS
Bränsletank kapacitet 1300 l
AdBlue-tank kapacitet 95 l
Arbetsbelysning 28 LED arbetsbelysning

Såteknik 12- och 18-radig Skördeteknik

Skördeteknik med egen drivning 6-, 8- och 9-radig

Produktprogram betteknik

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



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!

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.
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