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Søren Tougård står for salgssupport og 
rådgivning til vores nuværende og frem-
tidige kunder i branchen.

Søren er opvokset på en kartoffelejen-
dom og har hele sit liv arbejdet med 
dyrkning af kartofler og har dermed et 
stort kendskab til GRIMME’s produkter.
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Af Palle Foged,  
GRIMME Skandinavien

For at alt fungerer optimalt skal følgende 
kontrolleres:
•  Rengør lageret og kasserne for gamle kar-

tofler, vask af opbevaringskasser anbefa-
les.

•  Kontroller produktfølere efter følgende 
fremgangsmåde:

 -  Tag et syltetøjsglas (eller lignende stør-
relse) og fyld den med isterninger, IKKE 
vand!

 -  Placer den på gulvet, men IKKE direkte på 
betongulvet.

 -  Sæt alle spyd i glasset og vent en time.
 -  Når isen smelter skal alle spyd vise ca. 

0,0° C.
 -  Resultat: -40° betyder ingen forbindelse.
 -  Resultat: 122° betyder kortslutning.
•  Kontroller udefugt sensoren, ved at sam-

menligne det som vises på displayet, med 
et ”gammeldags” hygrometer. (+/-5% er ac-
ceptabelt)

•  Kontroller at lemmene lukker helt, hvis ikke, 
juster med pinolskruer på tandstængerne. 
Husk både tilgangs- og afgangslemme.

•  Vask fordamperen og kondensatoren på 
kølemaskinen. Dette gøres med en vands-
lange og evt. en blød børste. IKKE højtryks-
renser.

•  Kontroller tilgangslemmen i kølemaskinen
•  Smør tandstænger og messinglejer med Te-

flon olie og kontroller at alt fungerer korrekt. 
(Teflonspray, bestillings nr. 29A295100)

•  Kontroller at alle lemmotorer kører stødfrit, 
lydløst og ikke har olielækage.

•  Kontroller at porte og døre lukker helt tæt.
•  Indstil anlægget til: Program nr. 0 / Fase 

FRA. 

•  Husk at lager-styrings computeren skal stå 
med strøm på hele sommeren, for at undgå 
kondens.

•  Rengør ventilatorens vinger for støv og 
belægninger. (HUSK at slukke for hoved-
strømmen). Start ventilatoren efter rengø-
ring og kontroller for uligevægt og lejestøj.

Når du skal sætte kartoffelkasserne ind på 
lageret, er det vigtigt at følge anvisningerne 
som blev givet ved dimensionering af anlæg-
get. 

Vi sender gerne en autoCAD tegning over 
opstillingen af kartoffelkasserne, også i gam-
le lagre, U/B naturligvis.

Der SKAL være samme afstand mellem alle 
kasserækkerne, da luften ALTID tager den 
letteste vej.

Kasserne skal stå helt lige i rækkerne, så 
man kan se fra den ene til den anden ende 
af kartoffelhuset.

Udlån af malervogn til at lave markeringslini-
er på gulvet er gratis ved køb af maling.

Hvis der opstår spørgs-
mål til hvordan anlæg-
get kontrolleres, er alle 
meget velkomne til at 
ringe og få gratis råd og 
vejledning, også selv-
om det ikke er et ”Grim-
me-lager”.

Palle Foged 
+45 2010 2637
pf@grimme.dk

>

Det er nu tid til at kontrollere mixluft og køleanlæg, så lageret er 
klar til den kommende sæson.

Palle Foged 
er gæsteskribent 
i denne udgave 
af Søren's klumme


