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Reglone som bliver brugt til ukrudtsbekæmpelse og 
nedvisning af kartofler, bliver ifølge EU forbudt at bruge 
fra 4. februar 2020. 
      
Ved dyrkning af lægge-, spise-, og chipskartofler er det 
vigtigt at kunne stoppe og kontrollere kartoflens vækst, 
når knoldene har opnået den ønskede størrelse og der-
ved størst mulig salgsmængde pr. ha. 

Dette er indtil videre blevet gjort med sprøjtemidlet 
Reglone (Diquat). Eftersom at det bliver forbudt at bruge 
Reglone pr. 4 februar 2020 skal de danske kartoffelavle-
re finde en ny måde at få nedvisnet deres kartoffelmar-
ker på. 

En løsning kunne jo være at kigge til den økologiske 
produktion, som har brugt andre metoder, da de selv-
følgelig ikke må bruge planteværnsmidler. Her er der 
oftest blevet brugt en mekanisk aftopning af kartoflerne 
og derefter en gasbrænding for at stoppe væksten i 
stænglerne.

I den konventionelle kartoffelproduktion kan der benyttes 
en kombination af aftopning af kartofler og en kombinati-
on af gasbrænding og sprøjtning med forskellige plante-
værnsmidler for at stoppe plantens vækst. 

Hos GRIMME Skandinavien kan vi hjælpe med råd og 
vejledning til at vælge den rigtige aftopper til netop jeres 
behov. Vi kan levere front- og bagmonterede aftoppere i 
størrelsen 2-4-6 rækker. Desuden er der kommet en ny 
6 rækket ”butterfly” model på markedet, der er opbygget 
med 2 rækker i frontliften og 2 rækker bagerst på begge 
sider af traktoren.

Som noget helt nyt har GRIMME udviklet ”RidgeRunner” 
som er et nyt hjælpemiddel til at undgå revner i kartoffel-
kammen, hvorved der undgås at kartoflerne rammes af 
sprøjtemidler eller bliver grønne af solens lys. RidgeRun-
ner består af et sæt hjul der kører ovenpå kartoffelkam-
men efter aftopperen, og klemmer jorden sammen, for at 
lukke revnerne i jorden.

Reglone forbud 
– hvad nu?
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GRIMME Butterfly

Der er mange gode grunde til at fjer-
ne toppe på dine marker!

Det letter selve optagningen, men 
giver også en bedre høst. Derfor er 
det også blevet en fast bestanddel 

af kartoffeldyrkning rigtigt mange 
steder.
 
Uanset om du dyrker spisekartofler 
eller kartofler til industribrug er der 
god økonomi i topknusning. KS-se-

rien er GRIMME’s velkendte serie af 
topknusere, lette og kompakte, lette 
at betjene og vedligeholde. KS-se-
rien giver dig 4 topknusere, fra 2 til 
6 rækker, skånsomme, effektive og 
med god kapacitet.

GRIMME KS-KSA topknusere

Made by ASA-LIFT

GRIMME og Asa-Lift levere i samar-
bejde et nyt koncept til aftopning af 
kartofler. Det er en 6 rækket butterfly 
aftopper!

Butterfly konceptet er opbygget med 
en normal 2 rækket GRIMME KS 
75-2 aftopper i traktorens frontlift.

Bagpå traktoren er der monteret en 
Asa-Lift butterfly enhed hvorpå der 
er monteret en GRIMME KS 75-2 
aftopper på hver side.  

I forhold til en normal 6 rækket 
aftopper med ”stiv” ramme, kan den 
nye butterfly aftopper bedre følge 
markens konturer. Da hver af de 2 
bagerste aftoppere kan bevæge sig 
uafhængigt af hovedrammen, og man 
vil opnå en mere præcis aftopning. 

Nem transport
Ved transport på vejen, klappes en-
heden sammen til lodret position og 

fylder ca. 300 cm i højden og kun 280 
cm i bredden.

For at undgå grønne kartofler, der 
kan forekomme ved revnede kartof-
felkamme, så kan den nye butterfly 
model udstyres med ”RidgeRunner” 
hjul, der trykker kammen sammen 
igen, så sollys og planteværnsmidler 
ikke kan påvirke kvaliteten af kartof-
lerne. 
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NO
GREEN
POTATOES

 

 

 

 

Ridge Runner

FØR EFTER

18.500; 
DKK excl. moms

RIDGE RUNNER
Sæt med 2 hjul
01SPP03373
Ikke kun til GRIMME maskiner!
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DDK 440.000

GRIMME 
CS-170 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7357
Hydr. stensikring - Hitch - Hydr. afstands-
indstilling af stjernevaler - Omløbende 
slæbekæde - Aut. hjulmidterfinding
Renoveres på vort værksted.
Sælges med sæsongaranti.

Reekie  
RDRSB2 bedplov
Varenr. 7732
Sælges som beset.

DDK 15.000

GRIMME 
CW 150 CombiWeb
Årgang 2010  |  Varenr. 7471
Sælges som beset.

DDK 310.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower
Årgang 2012  |  Varenr. 7626
Sælges som beset.

DDK 340.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7595
Sælges som beset.

DDK 400.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7594
Sælges som beset.

DDK 400.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7346
Sælges som beset.

DDK 450.000

GRIMME 
CS-170 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7356
Sælges med sæsongaranti.

DDK 460.000

GRIMME 
SM-1700
Årgang 1991  |  Varenr. 7613
Sælges som beset.

DDK 15.000
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GRIMME-koncernen har netop gennemført et generations-
skifte i topledelsen. Her er 31-årige Christoph Grimme blevet 
udnævnt til administrerende direktør i virksomheden, som 
bærer hans familienavn.

Og ved samme lejlighed blev lillebroren, 29-årige Philipp Grim-
me, udnævnt til prokurist med ansvar for den globale forhand-
lerudvikling og marketing samt forretningsudvikling i Afrika, og 
han er ligeledes indtrådt i GRIMMEs direktion.

Dermed er femte generation i GRIMME-familien trådt ind på 
den helt store scene i virksomheden, som blev grundlagt af 
brødrenes tipoldefar i 1861.

Siden 1980 har deres far, Franz Grimme, været topchef i kon-
cernen, som han også ejer.

Forberedte til opgaven
Begge brødre er godt forberedte til opgaven gennem deres 
uddannelser og efterfølgende karrierer uden for GRIMME-kon-
cernen i både Tyskland og andre lande, men inden for land-
brugsmaskinindustrien. De har dermed erhvervet en omfatten-
de erfaring med de markedsforhold, som GRIMME opererer i.

Den nye administrerende direktør, Christoph Grimme, har 
arbejdet i GRIMME siden 2016, da han blev medlem af selska-
bets ledelse med ansvar for international produktion.

Philipp Grimme begyndte sin karriere i GRIMME i begyndelsen 
af 2019 efter en karriere, der både bragte ham til England og 
Sydafrika.

Christoph og Philipp træder ind på scenen

Philipp, Christine, Franz og Christoph Grimme leder familievirk-
somheden i fjerde og femte generation.

Christine og Franz Grimme er glade for generationsskiftet
- Det glæder min hustru og mig, at vores to sønner er trådt ind i 
familievirksomheden, og er klar til at påtage sig et stort ansvar 
i GRIMME-koncernen. Jeg vil altid være ved Christophs og 
Philipps side med råd og støtte. Vi har mange store udfordrin-
ger i en verden under hastig forandring. Med vores sønners 
nye positioner samt et meget kompetent management-team og 
meget motiverede medarbejdere, er jeg fuldstændig overbevist 
om, at vi vil klare alle udfordringerne på bedste vis, siger Franz 
Grimme.

EVO 280 kåret til ”Machine of the Year 2020”
GRIMME EVO 280 blev på Agritechnica kåret til ”Machine of 
the Year 2020” i kategorien høstmaskiner. GRIMME Skandina-
vien har allerede solgt en EVO 280 til en kunde i Sverige.

For et utrænet øje ligner modellen en opdateret version af de 
populære 150-60’er, men har fire pigbånd i stedet for tre. De to 
første pigbånd på EVO 280 er større end de tre bånd på 150-
60 tilsammen, så der er tale om en rigtig stor rengøringsover-
flade på den nye maskine.

EVO 280 har også SmartView-kameraer, hvor chaufføren kan 
vælge at opdele synsfeltet fra et enkelt kamera i flere billeder, 

hvis der er noget specielt, du ønsker at holde øje med. Derud-
over kan du zoome ind eller se billedet i langsom bevægelse, 
hvilket giver dig mulighed for virkelig at få en idé om, hvad der 
vises.

EVO 280 er den første af de bugserede maskiner som er til-
sluttet myGrimme-portalen, hvilket også betyder, at serviceper-
sonale kan oprette forbindelse til maskinen og overvåge visse 
dele af maskinen eksternt via de nye kameraer. 

GRIMME regner med at kunne udvide kameraets brug til flere 
steder i landbruget. Desuden har EVO 280 en ny type sensor, 
der står for rækkefølgen, hvilket betyder, at du kan sætte bille-
derne i den ønskede position i rækken og indtaste en nulværdi, 
der skal følges. Det skal give en bedre rækkefølge på jord, 
hvor kuppelens form kan ødelægges ved erosion.
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DDK 580.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower
Årgang 2014  |  Varenr. 7345
Forlænget omløbende slæbekæde med 
hydraulisk højdeindstilling -  Læsseele-
vator, Aut. hjulmidterfinding - Aut. hæld-
ningsregulering - Renoveret.
Sælges med sæsongaranti.

GRIMME 
CS-150 Rota Power XL
Årgang 2018  |  Varenr. 7598
Sælges som beset.

DDK 560.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower XL
Årgang 2019  |  Varenr. 7584
Sælges med sæsongaranti.

DDK 680.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower XL
Årgang 2019  |  Varenr. 7582
Sælges med sæsongaranti.

DDK 770.000

DDK 725.000

GRIMME 
CS-170 RotaPower XL
Årgang 2018  |  Varenr. 7394
XL model med forlænget jordkæde - Hydr. 
storstenstank med rist - Hastighedsindstil-
ling tværkæde - Aut. hjulmidterfinding - 
Aut. hældningsregulering.
Sælges med sæsongaranti.

DDK 760.000

GRIMME 
CS-150 RotaPower XL
Årgang 2018  |  Varenr. 7307
Gennemgående skær - Hydr. afstands-
indstilling af stjerner - Forlænget 2. 
jordkæde (XL) - Læsseelevator - Aut. 
hældningsregulering
Sælges med sæsongaranti.
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Selvom GRIMME Skandinavien har gennemgået mange  
forandringer, siden virksomheden blev etableret i 1919, er der 
stadig et skarpt fokus på at være den direkte vej til specialisten. 

Se mere på grimme.dk

Den direkte vej til  
specialisten

● ● ● ●  

1919 – 2019GOING
FOR

GRIMME Skandinavien

Med 18 service- og værkstedsfolk, 9 lager-
folk, 13 servicebiler i Skandinavien, knap 
14.000 forskellige varenumre og næsten 
200 tons reservedele, der leveres ud til kun-
derne i løbet af året, er det i dag afgørende 
at have et tæt og effektivt samarbejde inden 
for GRIMME Skandinaviens afdelinger. 
 
Siden virksomheden blev etableret af Chri-
sten Hylleberg som Hylleberg Maskinfabrik 
i 1919, har den været igennem en stor 
udvikling. Én ting har dog ikke ændret sig i 
løbet af virksomhedens 100 år – nemlig, at 
kunderne gennem GRIMME Skandinavien 
har den direkte vej til specialisten. 
 
Fokus på uddannelse 
Gennem samarbejdet med GRIMME i 
Tyskland er GRIMME Skandinaviens folk i 
stigende grad blevet specialiseret, og det er 
en udvikling, der ser ud til at fortsætte: 

- Vi gør meget for at uddanne personalet, 
og her har vi et tæt samarbejde med GRIM-
ME i Tyskland. Det er noget, jeg sidder med 
som kursuskoordinator sammen med vores 
værkfører og afdelingerne i de andre nor-
diske lande, fortæller Frank Iwersen, der er 
transport- og logistikansvarlig. 
Han uddyber:

- Vi er hele tiden up to date. Det er vigtigt at 
have de specialkompetencer, der kræves i 
dag. Maskinerne bliver stadig mere kompli-
cerede og kræver mere specialistviden - fra 
vores lager- og servicefolk.
 
Service og support er vigtigt 
GRIMME Skandinavien har i dag et større 
modelprogram end nogensinde tidligere.
Desuden producerer GRIMME 65 procent 
af det kartoffeludstyr, der laves på verdens-
plan og er til stede i over 100 lande. 
 
- At GRIMME er så stor og innovativ en pro-
ducent har utvivlsomt også været en vigtig 
faktor, der har hjulpet os til at være der, hvor 
vi er i dag, fortæller salgschef og medejer 
hos GRIMME Skandinavien, Per Rasmus-
sen og uddyber: 
 
- Derudover har vi som den direkte vej til 
specialisten også været meget fokuseret på 
at være til stede og være med til at sætte 
vores maskiner i gang – uanset, om det er 
nyt eller brugt. Så vi går meget op i at kun-
den får en tryg relation til os, fordi vi på den 
måde er med til at sikre, at udstyret er med 
til at give avlerne en optimal produktion. 
Det er noget, vi altid har haft fokus på og vil 
fortsætte med at have også i fremtiden.
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GRIMME 
GL-430
Årgang 2019  |  Varenr. 7625
Sælges med sæsongaranti.

DDK 655.238

Ekengårds 
BD-75
Årgang 1979  |  Varenr. 6935
Sælges som beset.

DDK 5.000

Kverneland 
UN 3000
Årgang 1990  |  Varenr. 7521
Sælges som beset.

DDK 20.000

Cramer 
Marathon F 2 rk.
Årgang 1990  |  Varenr. 7531
Sælges sælges som beset.

DDK 20.000

Underhaug 
UN-3200
Årgang 2008  |  Varenr. 7648
Sælges som beset.

DDK 70.000

GRIMME 
PLATFORM TIL GL-430
Årgang 2013  |  Varenr. 7549
Sælges som beset.

DDK 25.000

Kyndestoft 400 l front-
tank til flydende gødning
Årgang 2014  |  Varenr. 7494
Sælges som beset.

DDK 30.000

GRIMME 
GL-32-F
Årgang 2015  |  Varenr. 7764
Sælges med sæsongaranti.

DDK 180.000

ScanStone
4215 SB
Årgang 2006  |  Varenr. 7546
Sælges som beset.

DDK 85.000

GRIMME 
DF-3000-S
Årgang 2001  |  Varenr. 7158
Sælges med sæsongaranti.

DDK 80.000

IMAC
VRDB 4F80
Årgang 2009  |  Varenr. 7715
Sælges som beset.

DDK 45.000

GRIMME
GH 4 ØKO
Årgang 2018  |  Varenr. 7756
Sælges som beset.

DDK 120.000
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Søren Tougård er lige startet i en ny stilling som salgssup-
porter ved GRIMME Skandinavien.

Her vil han kort fortælle om sig selv og hvad han kan råd-
give og supportere dig og din drift med.  

- Jeg er født og opvokset på en kartoffelejendom ved 
Skals  (tæt ved Viborg). Født og opvokset på en kartof-
fel ejendom, så er det jo ganske naturligt, at interesseren 
for arbejdet med kartoffeldyrkningen har fyldt meget af 
mit liv.

- Jeg er uddannet landmand og i min søgen på yderligere 
viden om teknik og maskiner til landbruget, har jeg læst til 
jordbrugsteknolog med speciale i Agroteknik (landbrugs-
maskiner) på Vejlby Landbrugsskole. 

Mine mange opgaver som salgssupporter ved 
GRIMME Skandinavien omhandler bl.a.:
-  Rådgive eksisterende og fremtidige kunder med valg af 

løsninger til kartoffelavlen. 
-  Hvad betyder de forskellige rækkeafstande og bedsy-

stemer?
-  Hvordan kan maskinparken sammensættes? Hvordan 

er det nu lige at de forskellige arbejdsbredder passer 
sammen. Kan man bruge en 3 furet bedplov sammen 
med en 4 rækket lægger og hvordan passer det med en 
28 m sprøjte?

-  Er der kapacitet nok i kartoffelavlerens setup? Kan en 2 
rækket optager tage 200 ha op (også i et vådt år)?   

-  Er logistikken på gården god nok til at håndtere en ny 
kartoffelmaskine?  

-  Hjælpe med at indstille maskiner, så at det kører mest 
optimalt.

-  Reglone bliver forbudt! Hvilke tekniske løsninger kan der 
så bruges til nedvisning af kartofler? Kan det klares med 
en aftopper, evt. i kombination med gasbrænding og en 
ændret gødningsstrategi?

-  Demonstrere nye og brugte maskiner ved kunderne 

Uforpligtende rådgivning og support.
Kort sagt: Jeg er ikke sælger - men skal rådgive og sup-
portere DIG - og det er ganske uforbindende! 

- Men derimod skal jeg skabe en værdi for kunden, der 
gør at hans kartoffelavl bliver så effektiv og rentabel som 
mulig. 

- Du er altid velkommen til at ringe til mig med spørgsmål 
omkring maskiner og tekniske løsninger til kartoffeldyrk-
ningen. 

Jeg kan kontaktes hos GRIMME Skandinavien, Chr. Hyl-
lebergs Vej 9-11, 8840 Rødkærsbro, på tlf. 2122 2041 el-
ler st@grimme.dk

Uforpligtende rådgivning og support
Kartoffelavlere har mange udfordringer og problemstillinger - men vi kan give en hjælpende hånd:

Salgssupporter 
Søren Tougård (t.h.) 

sammen med 
Per Rasmussen, 

salgschef  i Danmark.
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DDK 77.000

GRIMME 
KS-75-2
Årgang 2015  |  Varenr. 7675
Monteret med ens slagler i fuld bredde 
(Kan ændres) - Frontmonteret, 1.000 o/
min - Overgemt Demomaskine 

Sælges med sæsongaranti.

GRIMME
KSA-1500
Årgang 1996  |  Varenr. 7479
Sælges som beset.

DDK 20.000

GRIMME 
KSA-75-2
Årgang 2001  |  Varenr. 7343
Sælges som beset.

DDK 30.000

GRIMME 
SE-75-55-UB
Årgang 2008  |  Varenr. 7739
Sælges som beset.

DDK 280.000

GRIMME 
SE-85-55-NB
Årgang 2006  |  Varenr. 7621
Sælges som beset.

DDK 400.000

GRIMME 
SE-75-55-UB
Årgang 2011  |  Varenr. 7741
Sælges som beset.

DDK 430.000

GRIMME 
SE-75-30-UB
Årgang 2002  |  Varenr. 7705
Sælges som beset.

DDK 110.000

GRIMME 
SE-140-UB
Årgang 2015  |  Varenr. 7696
Sælges som beset.

DDK 560.000

Rumpstad RSK-2000 
Kverneland
Årgang 2000  |  Varenr. 7747
Sælges som beset.

DDK 25.000

Rumpstad RSK-2000 
Kverneland
Årgang 2002  |  Varenr. 7748
Sælges som beset.

DDK 35.000



1000 TAK til alle der var med til at fejre vores 100 års jubilæum



1000 TAK til alle der var med til at fejre vores 100 års jubilæum
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Udfordringer 2019?
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DDK 580.000

GRIMME 
SE-75-55-UB
Årgang 2012  |  Varenr. 7422
Hydr. skærdybdeindstilling - Aut. kam-
trykaflastning - Aut. kammidterfinding 
- V2A skærme - Fyldautomatik - Hydr. 
falddæmpertragt - Aut. hjulmidterfinding.
Sælges som beset.

GRIMME 
DR-1500
Årgang 1990  |  Varenr. 7699
Sælges som beset.

DDK 30.000

GRIMME 
DR-1500
Årgang 1991  |  Varenr. 7695
Sælges som beset.

DDK 30.000

GRIMME 
SE-170-60-UB
Årgang 2001  |  Varenr. 7729
Sælges som beset.

DDK 350.000

GRIMME 
SE-170-60-NB
Årgang 2005  |  Varenr. 7545
Sælges med sæsongaranti.

DDK 450.000

GRIMME 
SE-150-60-UB
Årgang 2005  |  Varenr. 7640
Sælges som beset.

DDK 420.000

GRIMME 
SE-150-60-UB
Årgang 2005  |  Varenr. 7635
Sælges som beset.

DDK 430.000

DDK 430.000

GRIMME 
GT-170
Årgang 2008  |  Varenr. 7293
Hydr. topvalse - Ny hydr. pigbåndstopkæ-
de - Aut. hjulmidterfinding - Aut.hæld-
ningsregulering - Trafiklys - Er også veleg-
net til løg - Renoveret på vort værksted.
Sælges med sæsongaranti.
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Der er ingen tvivl om at AirSep 
teknologi er et stort hit hos 
mange løg- og kartoffelavlere 
og her kommer den stationære 
Spudnik 992 AirSep Eliminator 
jo stærkt frem i rampelyset sam-
men med systemet på den bugserede 
GRIMME EVO 290 AirSep optager.

GRIMME Skandinavien har fornylig 
leveret en Spudnik 992 AirSep Eli-
minator til Axel Månsson A/S, grønt-
sagsproducent ved Brande.

Månsson er stor producent af økolo-
gisk salat og løg samt en lang række 
andre grøntsagsarter. Der dyrkes 
cirka 1.000 hektar med grøntsager, 
hvoraf hovedparten afsættes til hjem-
memarkedet i Danmark.

Jonas Lauth Pedersen fra Axel Måns-
son A/S fortæller, at man er meget 
glade for den stationære Spudnik 992 
AirSep Eliminator som han mener 

giver 
dem åben-

lyse fordele 
og som de er 

meget glade for.

Intet personale til sortering
Vi slipper jo for at have en medarbej-
der til at sidde året rundt og sortere 
løgene manuelt, så der ikke kommer 
sten med i selve indlagringen. Sam-
tidig slipper vi også for, at stenene 
anretter skader længere inde i sorte-
ringsanlægget, siger Jonas. 

Han er helt overbevist om, at inve-
steringen med indkøbet af den nye 
Spudnik 992 AirSep Eliminator, har 
kunnet betale sig.

Den nye Spudnik maskine er oprin-
deligt udviklet med kartofler for øje, 

men foretager arbejdsgangen 
lige så godt, når det gælder løg.

Umiddelbart er den så effektiv at den 
tager 99 procent af stenene fra, og 
det er vi rigtig godt tilfredse med , 
siger Jonas Lauth Pedersen.

Hos GRIMME Skandinavien glæder 
man sig over, at der har været så 
stor en interesse for den nye unikke 
Spudnik 992 AirSep, som er udstyret 
med mange patenterede dele. 

AirSep fungerer i korthed ved, at en 
stærk luftstrøm løfter løg eller kartof-
ler op og lader stenene ligge, hvor-
efter sten og løg/kartofler føres ud af 
maskinen til hver sin side, forklarer 
salgschef Per Rasmussen.

SPUDNIK blæser på det hele

GRIMME AirSep 992  –  Made by SPUDNIK
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DDK 600.000

GRIMME 
SE-170-60-UB
Årgang 2007  |  Varenr. 7730
Midterskær - Aut. kammidterfinding - Hydr. 
ryster - Hydr. topafstrygeraksel - Aut. 
tankkæde - Hydr. bremser, Aut.hjulmidter-
finding, Hydr. hjultræk - Dobbelt hjul
Sælges som beset.

GRIMME 
SE-170-60-UB
Årgang 2008  |  Varenr. 7062
Sælges med sæsongaranti.

DDK 650.000

GRIMME 
SE-170-60-UB
Årgang 2008  |  Varenr. 7736
Sælges som beset.

DDK 730.000

GRIMME 
SE-170-60-UB XXL
Årgang 2011  |  Varenr. 7719
Sælges som beset.

DDK 800.000

GRIMME
SV-260-MS
Årgang 2012  |  Varenr. 7722
Sælges som beset.

DDK 870.000

GRIMME  
SE-150-60-UB
Årgang 2011  |  Varenr. 6863
Sælges med sæsongaranti.

DDK 830.000

GRIMME 
SE 150-60-NB
Årgang 2007  |  Varenr. 7703
Sælges som beset.

DDK 420.000

DDK 720.000

GRIMME 
SE-150-60-NB
Årgang 2015  |  Varenr. 7651
Aut. kammidterfinding - Ekstra taller-
kenskær - Hydr. ryster - Hydr. afstry-
gerkamme - Hydr. topafstrygeraksel - 
Slipovervågning - Hydr. bremser 
Sælges som beset.
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GRIMME og ASA-Lift har efter endt testkørsel samt ønsker fra avlere tilpasset den 
amerikanske SPUDNIK CropCart, så den nu passer perfekt til de nordiske avlere.

CropCart klar til de nordiske avlere

Udgangspunktet for den nyudviklede 
nordiske CropCart var en testkørsel 
som  foregik i et samarbejde med 
Kjargaarden og GRIMME Skandi-
navien A/S, fortæller salgschef Per 
Rasmussen.

Formålet med testkørslen var at 
vurdere, om vognen, der er to-akslet 
med drejelig boogie, ville være egnet 
som pendlervogn til høst af melkar-
tofler.

Vognen skal  tilpasses de nordiske 
forhold
- Grundlæggende er det en god vogn 
med en god kapacitet. Men der var 
en række detaljer ved vognen, der 
skulle tilpasses nordiske forhold. Den 

skal ændres fra tommer til millimeter, 
og der skal bygges LS-hydraulik på 
den.

Dermed bliver det pto’en, der kom-
mer til at drive de hydrauliske funktio-
ner, som så kan betjenes via kontrol-
boksen i traktorens kabine.

- Men ellers viderefører vi de eksiste-
rende gode ting ved vognen, tilføjer 
Per Rasmussen. 

Han nævner de todelte sider på 
vognen, hvor den øverste del kan 
nedfældes hydraulisk. Dette reduce-
rer faldhøjden fra optagerens tank 
til bunden af pendlervognen med 55 
cm.

Vognens elevator vil kunne nå ekstra 
76 cm ud, hvorved den ikke er helt 
så stejl. Samtidig kan vognen holde 
sig på en transportbredde, der ikke 
overstiger 3 meter.

Produceres hos ASA-Lift
Elevatoren kan læsse af i en maksi-
mumhøjde på 4 meter og en mini-
mumshøjde på 2,25 meter. Med en 
sættevognshøjde på cirka en meter, 
giver dette en faldhøjde på 1,25 
meter.

Den nordisk tilpassede vogn skal 
fremstilles hos ASA-Lift A/S i Sorø, 
så der er ikke langt til GRIMME 
Skandinaviens hovedsæde i Rød-
kærsbro. 

GRIMME CropCart  –  Made by ASA-LIFT
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DDK 950.000

GRIMME 
SV-260-MS
Årgang 2015  |  Varenr. 7108
Aut. kamtrykaflastning - Aut. kammidter-
finding - Hydr. vipperyster - Hydr. afstry-
gerkamme - Multisep med gummivalser 
- Hydr. bremser - Aut. hjulmidterfinding
Sælges med sæsongaranti.

GRIMME 
SE-260-UB
Årgang 2018  |  Varenr. 7743
Sælges med sæsongaranti.

DDK 1.050.000

GRIMME 
SV-260-MS
Årgang 2014  |  Varenr. 7172
Sælges med sæsongaranti.

DDK 890.000

GRIMME
SE-260-UB
Årgang 2017  |  Varenr. 7528
Sælges med sæsongaranti.

DDK 1.180.000

DDK 990.000

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL
Årgang 2012  |  Varenr. 7599
Midterskær - Stensikring - Aut. kammid-
terfinding - Aut. kamtrykregulering - Ekstra 
tallerkenskær - V2A skærme - Hydr. ryster 
- XXL rensesystem - Fyldautomatik
Sælges som beset.

DDK 1.130.000

GRIMME
SE-260-NB
Årgang 2017  |  Varenr. 7199
Midterskær - Aut. kammidterfinding - V2A 
Skærme - Hydr. ryster - Slipovervågning 
- Aflæssertank Nonstop - Hydr. bremser - 
Aut. hjulmidterfinding - Kørehåndtag.
Sælges med sæsongaranti.
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GRIMME Skandinavien er ansvarlig for salg og service 
af GRIMME’s maskiner til roeavlere i Finland, Sverige 
og Danmark. Det samlede areal med roer i de 3 lande 
udgør ca. 80.000 hektar, hvoraf ca. 95 % er sukkerroer. 
Sukkerroerne oparbejdes på 4 fabrikker, som alle er ejet 
af Nordic Sugar (Nordzucker). 

Til 2019 sæsonen leveredes 2 stk. GRIMME REXOR 
6200 Platinum til Skandinavien. Maskinerne blev leveret 
i Sverige og i Danmark, hvor de erstattede en GRIMME 
REXOR 620 og en GRIMME Maxtron I. 

Begge maskiner blev leveret og opstartet i september 
og har til sammen høstet ca. 1.500 hektar i 2019-kam-
pangen. Maskinerne er specificeret til de Skandinaviske 

forhold, hvilket inkludere Oppel-hjul optagning, stensik-
ring og 48 cm rækkeafstand (til Sverige). 

I Skandinavien er introduktionen af GRIMME Rexor Pla-
tinum Serien den væsentligste maskinnyhed på roemar-
kedet i 2019. Efter et flere års opbremsning og stilstand 
i investeringslysten hos roeavlere, fornemmes en svag 
forbedring i markedet. Således kan der noteres en øg-
ning af roearealet til 2020 kampagnen, efter flere år med 
faldende areal. Samtidig har de skandinaviske avlerne i 
2019 oplevet en næsten optimal vækstsæson med gode 
udbytter til følge, hvilket også hjælper på markedsstem-
ningen.

For at udnytte det nyhedsmomentum, som introduk-
tionen af Platinum serien skabte, valgte GRIMME at 
lade GRIMME REXOR Platinum Demo-Touren komme 
forbi Sverige og Danmark i november/december. På 
Demo-Touren blev GRIMME REXOR 6300 Platinum 
demonstreret til såvel nuværende GRIMME kunder, samt 
avleren som hidtil har høstet med vores konkurrenters 
maskiner.

Med den nye Platinum-Serien er GRIMME atter i offen-
siven på roemarkedet og vi har et godt redskab til at fast-
hold og udbygge vores markedsposition. 

GRIMME REXOR Platinum 
indtager Skandinavien
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GRIMME
SE-260-UB
Årgang 2018  |  Varenr. 7459
Sælges med sæsongaranti.

DDK 1.490.000

GRIMME
VARITRON 470-MS
Årgang 2013  |  Varenr. 7267
Sælges med sæsongaranti.

DDK 3.400.000

Wühlmaus
Racer 6500
Årgang 2002  |  Varenr. 7698
Sælges som beset.

DDK 95.000

GRIMME
EVO 290 EasySep
Årgang 2018  |  Varenr. 7745
Sælges med sæsongaranti.

DDK 1.780.000

DDK 1.150.000

GRIMME
SE-170-60-NB XXL
Årgang 2016  |  Varenr. 7457
Aut. kammidterfinding - Ekstra taller-
kenskær - Hydr. ryster - Fyldautomatik  - 
Hydr. bremser - Aut. hældningsregulering 
- Clean Control - Speedtronic
Sælges med sæsongaranti.

DDK 1.250.000

GRIMME
SE-150-60-UB XXL
Årgang 2017  |  Varenr. 7147
Stensikring - Aut. kammidterfinding - Hydr. 
vipperyster - Stentank - Fyldautomatik 
- V2A Skærme i tank - Trafiklys - Hydr. 
bremser - Aut. hjulmidterfinding
Sælges med sæsongaranti.

Har du bestilt  
VINTER-

EFTERSYN 
på din 

GRIMME-maskine?

VINTER-
EFTERSYN

Kontakt: 
Værkfører
LASSE JENSEN
+45 4737 4160
+45 2086 5090
lj@grimme.dk
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Hos GRIMME Skandinavien har vi 
vor egen køleteknikker ansat, Kiljan 
Pingel, og han kan lave lovpligtige ef-
tersyn og reperationer på alle typer af 
køleanlæg.

I dag er GRIMME Skandinaviens leve-
rendør af køle- og ventilationsudstyr 
fra Tolsma Teknik, som er specialister 
indenfor kartofler, løg og grøntsager. 
Disse anlæg servicerer og monterer 
Kiljan.

Ældre anlæg fra AgroVent servicerer 
vi naturligvis helt som vi har gjort de 

sidste 30 år, og vi lagerfører ALLE 
sensorere, kabler, spjældmotorer, 
ventilatorer, lemme mm. til de mange 
hundrede anlæg vi har i hele Norden, 
og vi har et stort og komplet reserve-
delslager, og desuden et tæt samar-
bejde med alle AgroVents tidligere 
leverandører.

Vacc-Tek er også et system som Kil-
jan servicerer. Systemet, som hoved-
sageligt er til lagring af løg, er udviklet 
af Per Guldbrand, grundlæggeren af 
Frigortek Systems.

Kiljan klarer servicen på 
køl- og ventilation

 CO2 påvirkning 
Tilladt nu ved 10 kg fyldning Tilladt efter 6/2020 Må serviceres indtil
1234 ZE 10 kg Ja efter 2030
R290 (propan) 30 kg Ja efter 2030
407f 16.740 kg Nej 2030 (forventet)
410a 19.240 kg Nej 2030 (forventet)
R134a 13.000 kg Nej 2030 (forventet)

KØLEMIDDELSTABEL:

Køl & ventilation fra
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DDK FORHØR

GRIMME
REXOR 630
Årgang 2012  |  Varenr. 7279
Multiaftopper - Minimalafpudser - Hydr. 
trukne oppelhjul - Stålvalse - Hydr. ind-
stilling af lederiste - Faldklappe - 25 km/t 
- Kørt 3554 Ha - Mercedes Benz Motor 
Sælges som beset.

Holmer
TerraDos T3
Årgang 2007  |  Varenr. 6765
Sælges som beset.

DDK FORHØR

GRIMME
MAXTRON 620
Årgang 2011  |  Varenr. 7510
Sælges som beset.

DDK FORHØR

GRIMME
MAXTRON 620
Årgang 2008  |  Varenr. 6047
QUALITY APPROVED.

DDK FORHØR

GRIMME
MAXTRON 620 II
Årgang 2013  |  Varenr. 6674
Sælges som beset.

DDK FORHØR

Grimme 
Skandinavien

QUALITY
APPROVED

Femek 
kasse-/sækkefylder
Velholdt
Sælges som beset.

DDK 45.000

GRIMME
MAXTRON 620
Årgang 2009  |  Varenr. 7220
Sælges som beset.

DDK FORHØR

DDK FORHØR

GRIMME
REXOR 620
Årgang 2018  |  Varenr. 7476
In-Line topknuser - Hydr. oppelhjul - Me-
kanisk rækkeafstandsindstilling - Rouletter 
med forkrøbbede tænder - Tank med 
bundkæde - 861 Hektar
Sælges med sæsongaranti.



- Skal du have del i vores

og de meget STORE BESPARELSER på de 
brugte maskiner - så skal DU i år selv gøre 

noget AKTIVT for at se TILBUDDENE...

VIL DU SE  

ÅBENT HUS-TILBUDDENE?

(Det første tilbud går on-line 2/1 2020)

Se EKSTRA ORDINÆRT TILBUD allerede fredag 13. december 2019

Så gå ind på www.grimme.dk - her kan du se tilbuddene 

 i toppen af vores hjemmeside

– ELLER –

Tilmeld dig vores DK-nyhedsbrev - så vil du få tilbuddene direkte i din 

mailboks hver gang der bliver tilføjet et nyt. 

Du kan tilmelde dig ved at scanne QR-koden her på siden 

- eller benyttet dette link:

www.grimme.dk/da/profil/tilmeld-nyhedsbrev

Scan QR-koden 
herunder og tilmeld dig 
nyhedsbrevet - så vil du 

modtage 
ÅBENT HUS-tilbuddene 

i din mailboks.

ÅBENT HUS-
TILBUD

Ved køb eller bestilling af reservedele for mere end 5.000 kr. på ÅBENT HUS DAGEN 
- får du muligheden for, at dreje på LYKKEHJULET og VINDE flotte GEVINSTER

PRØV LYKKEHJULETPRØV LYKKEHJULET

GRIMME Skandinavien
Chr. Hyllebergs Vej 9-11  ●  DK-8840 Rødkærsbro  ●  +45 8665 8499  ●  grimme@grimme.dk  ●  www.grimme.dk

KOM 
OG GØR 
EN GOD 
HANDEL 
MED LAGERPERSONALET


