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Innehållsförteckning

Sen över 10 år sätter REXOR-serien standarder för skörd av betor, cikoriasallat och selleri.  
En mängd nyheter och vidareutvecklingar har införts i den 653 hk starka tvåaxlade REXOR 6200 
Platinum med 20 tons tank (30 m³) och i den treaxlade REXOR 6300 Platinum med 30 tons tank 
(45 m³). I allt från blastnings- och upptagningssystemet till rensning och förvaring har skonande 
hantering av skördegodset och maximal skördevolym getts högsta prioritet. Unika i sitt slag är 
FM-blastaren samt oppelhjulen. På begäran finns ytterligare tre blastningssystem och plogskär 
 tillgängligt.

REXOR  
Platinum-Serien



Ringelevator
 -  NYHET: upp till 25 % högre 
 genomströmning tack vare innovativ 
fackkonstruktion

 -  NYHET: jämnare och skonsammare 
påfyllning av ringelevatorn genom 
förändrad omlänkningsgeometri

 -  NYHET: Mindre jord och blast samlas 
tack vare den permanent roterande 
släta valsen mellan den andra 
 sållstjärnan och ringelevatorn

ErgoDrive förarhytt
-  NYHET: Avspännt arbete tack vare speciellt 

ljudisolerad förarhytt med komfortsäte i 
 premiumklass

 -  Intuitiv manövrering med hjälp av två CCI 
100 manöverterminaler samt en 
 flerfunktionsspak och en manöverpanel  
i armstödet

 -  Visual Protect: Funktionsövervakning  
med kameror

 -  ProCam Övervakning av maskinens 
 omgivning ger mer säkerhet och bättre 
översikt

 -  Coming-Home-funktion för säker avstigning
 -  Tryckluftsanslutning bredvid förarhytten för 
enkel rengöring

Tank och tömningsband
 -  NYHET: Tankens slanka form framtill  
ger bättre sikt på tömningsbandet

 -  NYHET: Fallbroms för skonsam 
 överlämning av skördegodset från 
 ringelevatorn till tanken

 -  långt Och brett tömningsband med 
 dubbel vikning möjliggör snabb och 
 ytterst skonsam tömning

 -  lägre fordonshöjd och fordonets 
 tyngdpunkt förflyttad till mitten tack vare 
tömningsbandet med dubbel vikning ger 
mer säkerhet

Motor och drivning
 -  NYHET: Mercedes-Benz (MTU) Motor 
med 480 kW / 653 hk och avgasnorm 
nivå V

 -  utmärkt körkomfort tack vare steglös 
 hydraulisk drivning med elektrisk 
 styrning

 -  lång serviceintervall tack vare 
 högkvalitativa komponenter„Made in 
Germany“ i drivlinan

 -  enkel service tack vare god tillgänglighet  
från alla sidor

Komfort
 -  Avspänd upptagning även när det är 
mörkt tack vare LED-belysning  
(33 arbetsstrålkastare)

 -  NYHET: Belysning med LED-remsor  
i motorrummet

 -  NYHET: Ergonomiskt placerad och 
 bekvämt svängbar verktygslåda för 
 underhållsarbeten

 - NYHET: 15 l stor handtvättbehållare
 - Förvaringsutrymme för slitdelar
 -  Tryckluftsanslutning i motorrummet  
för enkel rengöring

Rengöring
 - Transportband: 

 ∙  högsta möjliga genomströmningskapacitet, 
även vid vidriga omständigheter 

 ∙  Automatiskt riktningsbyte när stenar 
 fastnar, liten risk för tilltäppning, högre 
körhastigheter är möjligt

 -  Speedtronic: Avlastning för föraren och 
högre genomströmning samtidigt som 
 produkterna skonas uppnås med hjälp av 
automatisk hastighetsreglering av 
 sållstjärnorna och ringelevatorn  
beroende på lasten

Upptagningssystem
 -  optimal sikt på skäret möjliggör snabb 
 reaktion på förändrade omständigheter

 -  Oppelhjul: aktiv drivning skonar 
 produkterna på bästa sätt och rengör  
dem väl redan vid upptagningen

 - Plogskär: Snabb och individuell justering  
 av varje rad för varierande omständigheter

Blastarsystem 
 -  INNOVATION: FM-blastaren – originalet: blastfri 
upptagning av hela betan utan nackning för 
 bästa möjliga produktskoning och skördeutfall

 -  Ytterligare 3 blastningssystem med 
 mininackare, ger marknadens största utbud  
av blastningssystem

REXOR  
Platinum
Maskinens  
höjdpunkter i korthet:
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Med den ytterst skonsamt arbetande och unika blastaren FM står GRIMME för bästa möjliga 
 upptagningsresultat. Resultatet är fullständigt blastfria betor utan nackning och upp till 10 % högre  
skördeutfall. 

FM-blastaren – originaletINNO
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Funktionsprincip
Multiaxeln är försedd med en 
 kombination av stål- och gummislagor. 
Den kortare stålslagan hackar blasten 
och ogräset mellan raderna. De längre 
gummislagorna tar skonsamt bort 
 blasten från skördegodset bakifrån.  
På rensaxeln sitter gummislagor som 
 skonsamt blastar skördegodset framifrån.

Resultatet
En perfekt blastad beta som ger 
 maximalt skördeutfall och vinst.

Enkel och  
snabb service
tack vare möjligheten att byta ut 
 gummislagorna enskilt.

Konstruktionen
FM har två axlar med slagor som roterar 

mot varandra och blastar skördegodset 
noggrant från alla sidor.

INNO

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT

Körriktning
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INNO

Blastare 
Blastaren med efterföljande nackare  
är  universalanvändbar och arbetar 
 störningsfritt även under besvärligare 
förhållanden blasten läggs ned jämt 
mellan raderna.

Minimal-
nackare
Den unika minimalnackaren klarar 
sig utan smörjställen och är därmed 
underhållsfri. Denna vassa 
 nackningskniven kapar toppen av 
 betan med ett rent snitt. Varje beta 
nackas optimalt. Som tillval finns 
 ännu mer långlivade och slitstarka 
knivar med wolframbeläggning som 
inte behöver efterslipas tillgängliga.

Kombiblastare
Kombiblastaren möjliggör problemfri 

upptagning även om mycket ogräs 
 förkommer. Användaren kan innefrån 

 hytten bekvämt växla mellan   
Inline- blastning och  sidoutkastning. 

 Både greppet och  stabiliteten i  
sluttningar under våta  förhållanden  

förbättras betydligt vid  sidoutkastning.

Multiblastare
Multiblastaren 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 nackningsaggregatet. 

Den arbetar optimalt även på torra 
 växter med visnade betblast. Resultatet 

är en minimalt nackade och  
blastfria betor.

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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Det i sidled rörliga och hydrauliskt drivna oppelhjulet kännetecknas av skonsamhet mot produkterna och 
den mycket goda rengöringen redan innan skördegodset hamnar på rengöringsbandet. På detta sätt 
 hamnar endast mycket lite jord och andra objekt i maskinen, vilket gör att de efterföljande rengörings-
aggregaten han ställas in mer skonsamt. Dessutom är oppelhjulets slitage betydligt lägre än plogskäret,  
vilket resulterar i att färre driftstopp för underhållsarbeten krävs.

Oppelhjulet –  
unikt skonsamt
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Körriktning

Optimal sikt
över upptagningsaggregatet möjliggör 
snabb anpassning av inställningarna vid 
förändrade upptagningsförhållanden.

Hög rensning
tack vare oppelhjulens justerbara  

hastighet som enkelt kan ställas in  
beroende på skördeförhållande.  

Skördegodset tas upp ur marken med 
mycket lite jord på sig och nästan utan 

spetsbrott, även under besvärligaste  
förhållanden.

Enkel och  
snabb service
tack vare god åtkomst till upptagarens 
enskilda moduler.

Varsam  
upptagning

tack vare oppelhjulet när beståndet 
 växer ojämnt. Tack vare rörligheten i 
sidled på +/-40 mm kan oppelhjulen 

 styras exakt längs med raderna.

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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Reagera 
 flexibelt
Plogskäret lyfter upp skördegodset ur 
marken och överlämnar det till 
 valsbordet. Varje enskild rads djup kan 
ställas in separat och steglöst i enlighet 
med markens kontur.

Plogskäret
Plogskäret är universalanvändbart och 
arbetar således korrekt och tillförlitligt 

under växlande skördeförhållanden.

Enkel service
genom att från förarhytten lyfta upp 
 upptagaren, vilket minimerar inställnings-
tiderna och höjer dagskapaciteten.

Optimal sikt
över upptagningsaggregatet möjliggör 

snabb anpassning av inställningarna vid 
förändrade upptagningsförhållanden.

INNO

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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Från valsbordet, över transportbandet och rouletterna till ringelevatorn – rengörs skördegodset effektivt och 
skonsamt samtidigt som genomströmningskapaciteten är extremt hög. Eftersom oppelhjulen rengör så väl 
från jord och annat rensbart kan rengöringsanordningarna som följer därefter ställa sin mycket mjukare,  
vilket minimerar risken för att skördegodset ska skadas. Ytterligare ett plus: Slitaget på de enskilda 
 rengöringsanordnarna minimeras och därmed också kostnaderna.

Rensning
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Minimerade 
skördegods-
förluster
med tillvalet valspaket med stor 
 valsdiameter (valsarna 2 till 4), speciellt 
för bestånd med små betor och 
 cikoriasallat. Valsdiametern är 114 mm 
istället för 101 mm.

Effektiv 
 rengöring

Produktflödet: 
Valsbord – Transportband –  

Rouletter – Ringelevator

Högsta genom-
strömning
tack vare 90 cm breda transportbandet 
med 50 cm genomgångshöjd mellan 
framhjulen. Om stenar fastnar, byter 
transportbandet riktning automatiskt, 
utan att föraren behöver stiga ut.

Mjuk 
 överlämning
av skördegodset från transportbandet  
till sållstjärna-enheten utan förluster 
 eftersom segmenten är tillverkade av 
PUR.

Skonsamt 
 överlämnande
av skördegodset till det väl synliga 

 valsbordet med hjälp av utkastaraxeln 
Redan här genomförs en intensiv 

 rengöring från jord och annat rensbart.

Rensavskiljning
med plockvalsen av stål som är 

 standard. Plockfunktionen kan bekvämt 
styras från förarhytten.

Minimerade 
 slitagekostnader

Med tillvalet slitagepaketet för 
 valsbordet (vals 2-5) samt tillvalet 

 segmentplockvals (innovation). 
 Segmentplockvalsen sänker risken för 

att stenar ska fastna.

INNO

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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Skonsam mot 
 föraren och 

 produkterna
tack vare snabbt och känsligt 

 reagerande Speedtronic som standard. 
Speedtronic är den lastkännande, 

 automatiska hastighetsregleringen för 
rouletterna och ringelevatorn. Därmed 

avlastas föraren från manuella uppgifter. 
Risken för blockeringar minimeras, 

 genomströmningen ökar och produkten 
behandlas mer skonsamt.

Förbättrat 
 produktflöde

tack vare den optimala placeringen  
och formen på sållstjärnornas  

pinnar (höger). 

Upp till 80 % 
tidsbesparing
tack vare det nya snabbväxelsystemet. 
Styrgaller respektive fjäderpinnpaket 
kan snabbt bytas ut och anpassas till 
rådande skördeförhållanden så att en 
optimal rensning uppnås. Risken för  
felinställningar vid bytet av styrgallret 
minimeras tack vare den speciella 
 konstruktionen. Risken för förlust av 
små betor vid intensiv rengöring 
 minimeras genom kombinationen av  
den nedersta styrgallerstaven och 
 fjäderpinnar i ett paket.

INNO

INNO

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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INNO

INNO

Skydd mot    
jord- och blast-

beläggning
vid fuktiga skördeförhållanden och 

 minimering av rengöringsbehovet tack 
vare den permanent drivna släta valsen 

mellan den andra rouletten  
och  ringelevatorn.

Upp till 25 % 
högre 

 genomströmning
vid oförändrade hastighet samtidigt  

som produkten skonas av  ringelevatorns 
unika stora fickor.

Skonsam 
 tankfyllnad
med hjälp av tillvalet fallbroms som 
 minimerar det hårda slaget mot  
tankbotten.

25
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REXOR 6200 Platinum och REXOR 6300 Platinum är utrustade med 20 tons (30 m³) resp. 30 tons tankar 
(45 m³) och kan därmed också användas vid långa skördefält. GRIMMES tömningskoncept förflyttar snabbt 
stora mängder betor från tanken till stukan eller till transportfordonet på det 1,80 m breda  tömningsbandet. 
Tömningsbandet med en lasthöjd på upp till 4 meter gör det möjligt att använda stora transportfordon med 
hög kapacitet vid nonstop skörd. Tack vare tankens optimerade form är  tömningsbandet väl synligt  
för föraren.

Tanken

2726
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Jämn lastning
av tanken med hjälp av 
 tankfyllningsskruven som automatiskt 
byter riktning när den förutbestämda 
önskade nivån har nåtts. 

30 m³   
tankvolym

eller 20 tons lastkapacitet har  
REXOR 6200 Platinum. Tanken töms 
 effektivt via tankbottenskrapor som är 

längs- och tvärgående. Hastigheten på 
dessa längs- och tvärgående 

 bottenskrapor regleras automatiskt.

Lägre 
 fordonshöjd
och förflyttning av fordonets tyngdpunkt 
till mitten med hjälp av en tillvalbar extra 
led på tömningsbandet. Det gör det 
 lättare att köra under lågt hängande 
 elledningar och kvistar. Stabiliteten i 
slänter förbättras.

45 m³ 
 tankvolym

eller 30 tons lastkapacitet gör  
REXOR 6300 Platinum till den perfekta 

maskinen för de långa dragen i fält. 
Tömningstiden är för båda modellerna 

under en minut.

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT
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Enkel åtkomst
till tanken för underhållsarbeten  
via motorrummet.

Skonsammare 
produkthantering

tack vare en 5 cm hög avsats på 
 övergången från längs- till tvärgående 

bottenskrapor. Detta förhindrar att 
 skördegodset krossas.

Extra 
förvarings-
utrymme
i tanken på REXOR 6300 Platinum för 
material som inte behövs så ofta, 
 exempelvis oljekanister, AdBlue eller 
 reservdelar.

Ännu 
 skonsammare 

tömning
av skördegodset till stukan respektive 

transport fordonet tack vare 
 tömningsbandet med extra led (tillval).

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT



Trots fordonsstorleken förenar huvudram- och chassikoncept hos de båda REXOR Platinium-modellerna 6200 
och 6300 stor smidighet, extrem sluttningsduglighet och varaktig markvänlighet. Den delade huvudramen är 
ledad med ± 35° ledvinkel, vilket tillsammans med allhjulsstyrningen gör att man kan uppnå en inre vändradie 
på 7,5 m. Dessutom möjliggör det krabbstyrning för skonsammast möjliga överfart på åkern.

Chassit – skonsamt för 
marken och smidigt

3332
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Stor stabilitet  
i sluttning
tack vare de aktiva pendelstöden 
 BaSYS. I sluttningar stöder sig 
 bakvagnen automatiskt på framvagnen. 
Optimal stabilitet för hela maskinen 
 under alla förhållanden.

Stor smidighet
tack vare styraxelns stora styrvinkeln 

och leden. Framaxeln har en maximal 
styrvinkel på +/- 10°. Bakaxeln i  

REXOR 6200 Platinum har en maximal 
styrvinkel på ± 25°. REXOR 6300 

 Platinum ± 20° maximal styrvinkel på 
mellanaxeln, och ± 32° på bakaxeln. 

 Båda REXOR Platinum-modellerna har 
en inre vändradie på bara 7,5 m.

Optimal 
 markskoning
tack vare krabbstyrning, vid vilken 
 marken rullas över på hela ytan. 
 Upptagaren kör spårförskjutet vilket gör 
att marktrycket fördelas på hela bredden 
och reduceras märkbart.

Maximalt 
 styrutslag

tack vare midjeleden med en maximal 
utslagsvinkel på ± 35°. Tillsammans 

med styraxlarnas stora utslagsvinklar 
gör detta REXOR Platinum till en av de 
smidigaste maskinerna på marknaden.

utan med

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT

TEKNISKA 
DATA

MANÖVRERING/
KOMFORT



Däckutrustning  
mellanaxel
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB 

 Serieutrustning i REXOR 6300 Platinum

2 | Mitas 1050/50 R32
 Tillval för REXOR 6300 Platinum

Däckutrustning 
 bakaxel
1 | Michelin IF 1000/55 R32 CEREXBIB

 Serieutrustning i REXOR 6200 Platinum
 Tillval för REXOR 6300 Platinum

2 | Michelin IF 900/60 R32 CEREXBIB
 Serieutrustning i REXOR 6300 Platinum

3 | Mitas 900/60 R32
 Tillval för REXOR 6300 Platinum

Däckutrustning framaxel
1 | Michelin IF 800/70 R38 CEREXBIB

 Serieutrustning i REXOR 6200 och 6300 Platinum

2 | Mitas 380 / 90 R46 AC 85
 Tillval för REXOR 6200 och 6300 Platinum

3 | Mitas 900/60 R38
 Tillval för REXOR 6200 och 6300 Platinum

3736
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Den tillåtna 
axelvikten hålls
tack vare den bakre tilläggsaxeln i 
 REXOR 6200 Platinum. Vid 
 landsvägskörning måste den fällas  
ned. Inom EU är extra-axeln ett krav.

Minimering av 
oproduktiva 

perioder
Med hjälp av 40 km/h-versionen av 

båda REXOR-modellerna.  
20 km/h är serie, som tillval finns 

 båda maskinerna med godkännande 
för 25 eller 32 km/h.

Säker lands- 
vägskörning

genom att använda avlastningsvagnen. 
Avlastningsvagnen kopplas på och av 

utan att man behöver stiga av. 
 Framaxeln avlastas, det förhindras att 

maskinen stiger upp Inom EU är 
 avlastningsvagnen ett krav.

39
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Det genomtänkta hydraulsystemet i kombination med motorns innovativa styrelektronik och den nya 
 motorgeneration med avgasnorm nivå V, lägger grunden för sparsam förbrukning och kraftfull användning.

4140

Motorn – Bränslesnål  
med en utmärkt  
segdragning
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Bekvämt 
 underhåll
tack vare de stora luckorna på vänster 
och höger sida samt baktill och uppe  
på maskinen.

Effektiv, bräns-
lesparande

Mercedes-Benz (MTU) dieselmotor med 
480 kW / 653 hk och 15,6 liters 

 slagvolym för högsta effekt på åkern  
och på landsvägen.

För drivlinan används komponenter av 
högsta kvalitet tillverkade i Tyskland.

Även när det  
är mörkt
gör LED-belysningen på luckornas 
 insidor det möjligt att arbeta.

Mycket god 
 åtkomst

till motorrummet och tanken via en 
 stege på vänster fordonssida, vilket 

 underlättar genomförandet av 
 underhållsarbeten. 

Mercedes Benz står för:
 - Modernaste motorteknologi

- Sparsamma motorer
- Låg egenvikt på motorerna

- Utmärkt reservdelsförsörjning
Samt ett världsomfattande servicenätverk

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT
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Den nya ljudisolerade ErgoDrive 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 avspänd arbetsdag

4544
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Intuitivt 
manövrerings-
system
Det centrala elementet i ErgoDrive- 
hytten är det ergonomiska armstödet 
med fritt programmerbara manöver-
element och -terminaler. På de båda  
CCI 100-manöverterminalerna  visas alla 
maskinfunktioner och -tillstånd. Det är 
enkelt att ställa in maskinens  parametrar.

Komforthytt
Den nya ljudisolerade förarhytten 

 ErgoDrive är utrustad med 12 LED- 
strålkastare, pneumatiskt infällbara, 
 elektriskt justerbara och uppvärmda 

 ytterspeglar, komfortsäte med 
 luftfjädring, aktiv ventilation och 

 sätesvärmare, CD-/MP3-radio med 
Bluetooth-handsfree, Klimatronic, 
 rullgardiner, sidovindrutetorkare,  

12 V eluttag och  
"Coming-Home" funktion. 

Alltid full 
 överblick
Videoövervakningssystemet ProCam 
(tillval) i kombination med det beprövade 
GRIMME videosystemet möjliggör en 
reell visning av maskinens hela 
 arbetsomgivning utan döda vinklar. 
 Visual Protect (serie) möjliggör en 
 funktionsövervakning av maskinen med 
kameror vid avvikelser från normaldrift, 
aktivering av maskinfunktioner eller vid 
förändring av maskininställningar via 
manöverterminalen.

TANKRENGÖRING CHASSI MOTOR MYGRIMMEBLASTARSYSTEM UPPTAGNINGS-
AGGREGAT
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Rena händer
efter underhålls- eller rengörings arbeten 
på fältet med vatten från den  
15 l stora handtvättbehållaren. 
 Handtvättbehållaren är enkel att 
 demontera för påfyllning eller tömning.

Optimal sikt
till tömningsbandet från förarsätet 

 möjliggör avspänd överlastning medan 
upptagningen pågår och snyggt 
 anläggande av stukan tack vare  

tankens optimerade form.

Snabbt 
 underhåll
med hjälp av den ergonomiskt  placerade 
och välutrustade verktygslådan baktill på 
maskinen. Verktygslådan hör till 
 serieutrustningen och behöver inte 
 nödvändigtvis lyftas ut från maskinen.

Allt till hands
exempelvis slitdelar, i väl åtkomliga 
 förvaringsutrymmen baktill på maskinen.

Alltid ren
tack vare två tryckluftanslutningar 

 bredvid förarhytten och i motorrummet. 
Tryckluftslangen och -pistolen ingår 

också i leveransen.

Automatisk 
smörjning

av maskinens alla viktiga smörjställen 
med centralsmörjningssystemet. 

 Påfyllningen sker pneumatiskt, man 
 behöver bara öppna en kran som är 

 tillgängligt placerad bredvid förarhytten.
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med 33 LED-arbetsstrålkastare Avspänt arbete även på natten tack vare den heltäckande  
belysningen runt hela maskinen.

Natten blir till dag

5150



INNO

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

5352
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Online- 
konfigurerare
Med online-konfigureraren kan de 
 modernaste maskinerna konfigureras 
 individuellt, t.ex. för att redan före mötet 
med återförsäljaren bekanta sig med 
önskad produkt.

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

 Bruksanvisningar och maskinspecifika 
reservdelslistor kan hämtas.

GRIMME 
 originaldelar
Via myGRIMME är det möjligt att 
 identifiera vilka reservdelar som behövs 
och att kontrollera om de finns 
 tillgängliga.

myJobs
Under „myJobs“ finner du den 

 översiktliga och kraftfulla 
 uppdragshanteringen, där alla    

maskin- och GPS-parametrar för 
 GRIMME-maskinerna bearbetas. 

 Eftersom systemet kan skilja mellan 
landsvägskörning och fältkörningar, 

 genereras nya jobb i vilka alla 
 nödvändiga informationer sparas 

 automatiskt. Därmed bortfaller manuellt 
skapade av jobb vilket sparar mycket 

besvär och tid för förare,  
disponenter etc. 
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Geofencing
Enkel positionering och stöldskydd med 
hjälp av Geofencing (virtuellt staket).

Kartvisning
På Google Maps kartan kan man 

 närsomhelst se maskinparametrarna, 
den aktuella uppehållsorten och 

 maskinens körrutter.

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.

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

Farm Analyzer
En ny maskin måste inte bara övertyga i 

tekniskt avseende utan måste också 
 arbeta ekonomiskt och effektivt. Vid den 

ekonomiska utvärderingen av en 
 investering spelar en mängd faktorer in, 
vilka går långt över maskinens tekniska 
egenskaper och är individuella för varje 

verksamhet. För att möta dessa 
 komplexa utmaningar erbjuder GRIMME 

med Farm Analyzer en ekonomisk 
 handledning som visar de parametrar 

som är viktiga för beslutet på ett 
 transparent sätt. 

PLUS PREMIUMPRO PROTECT

Premium-Check och 
underhållsservice

Service

utvidgad garanti  
på drivlinan

utvidgad garanti  
på hela maskinen

Full-Service  
inkl. slitdelar
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REXOR 6200 Platinum REXOR 6300 Platinum
Längd 13300 mm 15600 mm 
Bredd 3000 / 3300 mm
Höjd i transportställning 4000 mm
Tomvikt med grundutrustning 28000 kg 32000 kg
Antal rader 6
Skördeaggregat oppelhjul (tillval) X
Skördeaggregat plogskär (tillval) X
Sidledes rörlighet oppelhjul ± 40 mm
Sidledes rörlighet plogskär ± 40 mm
Radavstånd 45 / 50 cm resp. 18 / 20"
Förskjutning upptagningsaggregat oppelhjul ±150 mm
Förskjutning upptagningsaggregat plogskär ±200 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 30 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 1000/55 R32 CEREXBIB Michelin 900/60 R32 CEREXBIB
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
Motoreffekt 480 / 653 kW / PS (avgasnivå V)
Bränsletank kapacitet 1300 l
AdBlue-tank kapacitet 95 l
Arbetsljus 33 LED arbetsbelysning

REXOR 6200/6300 Platinum
Standardutrustning

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

Ytterligare information på 
www.grimme.com

och i de sociala medierna

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