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Klarer alle knold-
størrelser uden brok

Grimme GB 430 er testredska-
bet i denne PowerGear. 

På denne model er der fron-
tank med gødning, og forrest 
på læggeren er bejdsnings-
middel efterfulgt af tanken, der 
kan rumme tre tons kartofler. 
Foto: Esben Henneberg 
Nielsen.

GRIMME’s GB 430 båndlægger har alle forudsætninger for at få det rigti-
ge resultat og har muligheder for at tilpasse sig alle jordtyper og forhold.

Koplægger eller båndlægger 
er altid det store spørgsmål til 
kartoffellægningen. Hvis man 
står med mange sorter, det 
være sig usortede eller defor-
me kartofler i alle størrelser, er 
det måske båndlæggeren, der 
skal kigges mest efter.

Vi har i denne Powergear haft 
fornøjelsen af en hektarjæger 
fra GRIMME, deres GB 430 
båndlægger, der kan udstyres 
på utallige måder, lige efter 
kundens ønske. Det ser vi 
også her på PowerGear-te-
stredskabet, som er lavet efter 
kundens ønske. Læggeren er 
spændt efter en John Deere 
8370RT med en Horsch front-
tank påmonteret til gødning.

Masser af muligheder
Helt firkantet kan læggeren 
kører i bede eller direkte i 
allerede formede kamme. I 
PowerGear-testen kører vi kun 
direkte i bede, som den klarer 
uden problemer. GB 430’eren 
fås i mange udstyrsvarianter, 

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER:
Længde: .................... 7,3 m
Brede: ........................ 3,3 m
Højde: ........................ 2,8 m
Arbejdesbrede: .......... 3,3 m
Arbejdessystem: .. 75-90 cm
Vægt: ........................... 4,0 t
Tankkapacitet:................. 3 t
Dæk: .................270/95 R44
Kraft behov: ..............125 hk
Olieflow behov: .......50 l/min
Pris fra: ..............645.000 kr.

som passer lige præcis til den 
enkelte bruger.

Selve læggeren er hydraulisk 
trukket og giver mulighed for 
variabel lægning mellem de 
fire rækker. Det vil sige, vi kan 
slå fra eller hæve hastighed i 
hvert enkelt bånd, som vi har 
lyst. En klar fordel, når alt kan 
styres fra terminalen.

Hele styringen ligger oppe 
i terminalen, eller som her i 
Isobus skærmen i traktorens 
skærm. Alle de forskellige 
indstillinger er der, og gør 
det nemt, når man har lært 
de mange sider at kende. 
For man skal ikke ud og lave 
mange manuelle indstillinger 
på GB 430’eren.

I terminalen sker indsåningen, 
hvor man indtaster det antal 
knolde pr. hektar, man vil 
have, eller hvor langt mellem 
hver knold der skal være. 
Efterfølgende finder termina-
len selv ud af resten i forhold 

til, hvor mange knolde der 
skal sættes med de følere, der 
sidder ude på læggeren, og 
nemmere kan det jo næsten 
ikke være.

Det betyder dog, at man skal 
ud i marken og tjekke op, om 
der ligger det antal kartofler, 

I terminalen vælger man, hvor langt der skal være mellem 
kartoflerne, og med autofunktiontasten kan den selv finde ud af 
at indstille sig efter hastigheden med følere, der sidder ude på 
optageren og tæller kartofler.

der skal. Det gør der i de 
tilfælde, jeg gravede fri. Man 
kan måske sige fra en kop til 
en båndlægger, er der måske 
lidt mere variation på, hvor 
ordentligt kartoflerne ligger i 
jorden mellem hinanden. Jeg 
fandt to gange ved opgravning 
et hop mellem kartoflerne i jor-

POWER 
GEAR

- artikel af Esben 
Henneberg Nielsen

Maskinbladet
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Med indstilling på 12 centimeter mellem hver knold i terminalen, 
skal man ud og grave efter for at se, om den laver arbejdet godt 
nok. Her ses en mindre variation på, hvor kartoflerne ligger, men 
ellers er dybde korrekt, og gødning ligger, som det skal. Foto: 
Esben Henneberg Nielsen.

den, men ellers lå de alle pænt 
med fin dybde til både kartoffel 
og gødning.

Opbygning
Hvis vi ellers begynder inde 
under 430’eren, er der bedde-
lerne, der styres fra joysticket i 
kabinen, og joysticket kan man 
konfigurere, som man har lyst. 
Tilbage til beddelerne, som 
jeg synes er et sted, GRIMME 
skal kigge på, for de er lidt 
ustabile at køre med, synes 
jeg.

Gødningsskæret er her valgt 
enkeltvis med et skær pr. kam. 
Der kan vælges to skær med 
gødning. Men et skær giver 
her mulighed for et større 
skær, som nemmere kan 
arbejde sig igennem de meget 
tørre forhold. Det betyder, jeg 
ikke oplever, de stod stille, 
selv om det var tør sand, jeg 
kørte i.

Gødningen kan der ligesom 
her køres med tildelingskort, 
som virkede uden problemer.

Kamdelerne er ophængt i et 
parallelogram styret med im-
pulser, altså oppe fra termina-
len. Det betyder, at lige meget 
hvordan terrænet er, vil de 
impulser kunne styre efter den 
rigtige læggedybde, og det 
kan jeg også konstatere under 
læggearbejdet.

Selve systemet til båndlægnin-
gen sker automatisk, for når 

Beddeleren foran og de enkelte gødningsskær. Foto: Esben 
Henneberg Nielsen

først man har indstillet, hvor 
mange knolde eller hvor langt 
mellem man vil have hver kar-
toffel. Ja, det er jo næsten lige 
før, man bare kan læne sig 
tilbage i sædet og se fremad, 
men her kommer forklaringen.

Forklaringen sættes sammen 
med billederne. Ved fremdrift 
falder knoldene fra tanken ned 
på hver sit fødebånd (A). Fø-
debåndet kører, når fingerfø-
lerne (B) fortæller, hvornår den 
ikke kan mærke knolde foran 
sig. Så læsser (A) knolde ned 
på indføringsbåndene (B,D).  
Indføringstromlen (C) vil gøre, 
at kartoflerne kommer mod 
midten og de seks indførings-
bånd (D). Båndene kører i for-
skellige hastigheder, der gør, 
at når knoldene rammer bån-
dene, vil de søge mod midten i 
lige række efter hinanden mod 
stofrullen (G). Ved (E) indstiller 
man manuelt cirkastørrelser-
ne af knolde, man er i gang 
med at lægge, for at man får 
en nemmere frasortering lige 
før stofrullen (F). Overskuds-
knoldene falder til siden over 
på returbåndet (H), tilbage til 
indføringsbåndene og afsted 
igen mod stofrullen (G). 

Stofrullen (G) kører så efter 
det indstillede i terminalen 
og fremkørselshastigheden, 
hvor den sætter knolde-
ne afsted mod jorden. Når 
knoldene falder ned, tæller 
ultralydsensoren (I) og viser i 
skærmen, hvad der bliver lagt 

og regulerer læggeren efter 
det. Bejdsningen (J) sker ved 
dyserne, og når knoldene ram-
mer jorden, bliver de dækket til 
med disc (K).

Et system, der stadig efter 
nogle år på bagen, virker som 
det skal.

Mega forvirret
Man kan nemt komme til at 
tænke – “hold nu op, der er 
meget man skal holde styr på 
og blive forvirret over”. Nej, 
det er der ikke. For GRIMME 
har på GB 430’eren sat et hav 

af kameraer over det hele, så 
man nemt kan holde styr på, 
at kartoflerne kommer både 
på båndene og ned i jorden. 
Synet bagud ned til læggeren 
for at se hvad man laver er 
ikke særligt nemt, for det er 
en kompakt redskab så havde 
heller ikke haft en forventning 
om, at jeg skulle kunne se. Der 
har GRIMME været snug, og 
placere en masse kameraer 
de helt rigtige steder så synet 
til det man laver og hvad der 
sker i GB 430’eren kan ses.

Arbejdsdybden styres i kamdelerne af impulser fra parallelog-
rammet. Arbejdsdybden vælges fra terminalen. Foto: Esben 
Henneberg Nielsen.
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Transport af knoldene fra 
båndene ned i jorden. 
Foto: Esben Henneberg 
Nielsen.

Transport af knolde fra tanken ned til stofrullen. Foto: Esben Henneberg Nielsen.

Flow-board XL
Denne model er udstyret med 
Flow-board XL. Det vil sige, 
den har ekstra lange kamfor-
mer. Hele opbygningen her er 
med store hjul bagerst, som 
giver den en rigtig god stabi-
litet, når jeg især kørte rundt i 
forageren. 

De store hjul bagerst muliggør 
også, at kamformerne kommer 
ind og sidde under chassiset. 
Det giver mere vægt på 
kamformerne til at lave gode 
bede hver gang. Den impo-
nerer rigtig meget i det tørre 
sand, vi kørte i med at forme 
bede. Dejligt er det, at man 
fra terminalen kan stille, hvor 
meget hældning på kam-
formerne man vil have, hvis 
jordmængden eller jordforhol-
dene ændrer sig. Hvis der skal 
større indstillinger til, sker det 
manuelt ude på læggeren.

Der er mulighed for at få 
gitterruller monteret bagved 

hjulene. Det vil give sin fordel 
på sådan noget jord her. For 
at få en endnu mere optimal 
optagning af vandet, laver den 
kammene ru, så vandet ikke 
bare glider ned langs kamme-
ne.

Der kan tilføjes bejdsning 
under lægningen med flere 
forskellige dysser og midler på 
samme tid. Bejdsningen sker, 
mens knoldene falder mod 
jorden fra en valgt dyse lige 
bag beddeleren. Hvis der skal 
bejdses med flere midler på 
samme tid, skal der monteres 
ekstra pumpe på, som der er 
gjort klar til.

Gødningen her tages fra en 
Horsch fronttank, som kan 
sættes sammen til, at der kan 
køres to forskellige slags gød-
ninger ud på samme tid. Nor-
malt sidder gødningskassen 
lige bag bejdsningstankene 
og kan tage en slags gødning. 
Men med gødningstanken 

som en fronttank synes jeg, 
det føles rigtig godt at køre 
med. Man får en rigtig god 
vægtfordeling på traktoren.

Smart plantning
Smart plantning giver mulig-
hed for, at man i plejespor 
kan droppe kammene i selve 
køresporet og slette dem. Det 
kan dog give problemer med 
lys ned til de kamme der er 
ved siden af plejesporet i form 
af mere ukrudt. Her vil Smart 
Plantning gøre, at de to ræk-
ker i midten og rækkerne ved 
siden af plejesporene får flere 
knolde lagt tættere for at give 
en større tæthed i beplant-
ning. Det er smart, når man 
variabelt kan styre hvert enkelt 
bånd for sig.

Her er der mulighed for sek-
tionskontrol, som betydeligt 
mindsker antal af kartofler i 
blandt andet kiler, når man har 
den koblet op til GPS’en.

Men snakken mellem syste-
merne har det lidt svært i dette 
tilfælde, for når der skal laves 
plejespor, bliver man nød til at 
gøre det manuelt, fordi syste-
merne fra traktor og lægger 
ikke snakker sammen i dette 
tilfælde.

GB 430 båndlæggeren har 
den fordel, at den med sine 
bånd kan lægge alle størrelser 
kartofler. Det er lige meget, 
om de er sorterede eller er 
lange i størrelserne, den kan 
tage dem alle. Der skal dog 
småjusteres manuelt i en cir-
kastørrelse, man rammer. Men 
det er stadig en fordel at have 
dem grovsorterede, da det er 
nemmere at styre mængden af 
knolde, der skal lægges.

Mere kapacitet og tanke på 
erosion
En generel ting, vi kan slå fast, 
er, at bånd har større kapacitet 
end en koplægger. Det ses 
ved, at man med en fart på 10 
kilometer i timen kan lægge 
kartofler præcist nede i jorden 
med højere fart. Det kan den 
gøre, det blev prøvet af med 
resultat af, at det præcise an-
tal kartofler lå, som de skulle. 
Men vi kørte i noget meget 
skarp sand, som var meget 
tørt. Det skulle derfor ikke gå 
for hurtigt, for ellers faldt kam-
mene efterfølgende sammen, 
selvom der var udstyret med 
XL-kamformerne.

Der er mulighed for at få Ter-
raProtect på, som gør, at der 
ikke kommer erosion mellem 
rækkerne, og jorden vaskes 
væk. Den laver med et spyd 
små spor mellem rækkerne, 
så vandet kan bevares i jor-
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kan klare stort set alle ind-
stillinger fra kabinen, og man 
trinløst kan ændre på hvert 
enkelt bånd, som man lyster, 
og det er et stort plus.

Samlet set er GRIMME GB 
430 en lægger, der er lavet 
til at kunne komme igennem 
mange hektar i en fart, men 
det kommer helt an på jorden 
beskaffenhed. I det meget tør-
re sand kunne jeg ikke køre 10 
kilometer i timen hele tiden, for 
ellers faldt kammene sammen. 
Men havde der bare været 
en lille smule fugt i jorden, 
tænker jeg, at jeg godt kunne 

have holdt en hastighed på 10 
kilometer i timen.

Det er en lægger for alle, men 
især til dem, der har mange 
forskellige sorter og måske 
ikke de sorter med de mest 
runde knolde.

den. Jeg ser det som et godt 
værktøj for bedre udnyttelse 
af vand og for at sikre mere 
holdbare kamme.

Redskabstyring
På testredskabet er der sat 
aktiv GPS-redskabsstyring på 
fra John Deere, der gør, at GB 
430 båndlæggeren selv retter 
sig ind efter GPS-linjerne, der 
er overført fra Bedploven. Jeg 
må sige, at det gjorde rigtig 
meget for kørekomforten, for 
selvom på flade strækninger 
og på sidehæld med det blotte 
øje kunne se, at det var lige 
strækning. Ja, så ville lægge-
ren gerne styre anderledes for 
at køre korrekt.

Det sker ved, traktoren selv 
retter ind med sin linje, og 

læggeren retter ind med sin 
linje med hjulstyringen. De 
retter ind efter den rigtige 
GPS-linje, som kan ses i trak-
torens terminal. Det er meget 
smart, da man hver gang får 
lagt knoldene helt præcist. 
For de linjer kan overføres til 
kartoffeloptageren, som den 
kan bruge.

Konklusion
Vi har helt klart at gøre med 
en lægger, som kan skræd-
dersys ligesom man ønsker, 
og der kan skrives mange 
sider om de forskellige op-
bygninger, man kan få og om 
denne opbygning. Det er en 
lægger, der er højteknologisk 
og lægger knolde præcist, når 
først man har fået den indstil-
let korrekt. Det er dejligt, man 

I meget tør sand præsterer kamformerne sig rigtig godt. Foto: 
Esben Henneberg Nielsen.

Tanken vipper selv op, såfremt knoldene skal mod båndet, der 
læsses her fra kasser i tanken, og det går lige at komme til og 
nå ind over. Men havde det været efter redskaber på læggeren, 
skulle man ud i en teleskoplæsser eller båndlæsser. Foto: Esben 
Henneberg Nielsen.

Hjulstyringen kan dreje 35 grader, og jeg synes, den følger rigtig 
godt med rundt. Foto: Esben Henneberg Nielsen.

Redskabstyringen er en GPS-antenne der snakker sammen 
med gps’en på traktoren og retter ind med hjulstyringen på læg-
geren. Foto: Esben Henneberg Nielsen.

SCAN QR-KODEN OG SE 
POWER GEAR-FILMEN
 OM GRIMME GB-430
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Lille boks til dit 
kartoffellager SPARER 
på den DYRE STRØM
TOLSMA-modulet er på mange måder en lille hjerne til 
kølesystemet. Den går nemlig ind og trækker på data fra 
vejrudsigter og andre parametre og styrer så, hvornår 
og hvordan kølesystemet skal køre, så det bliver mest 
strømbesparende.

- Hvis der for eksempel er solceller på taget, så sørger modulet for at bruge strømmen fra sol-
celler først. Hvis vejret er køligt, så sørger den også for at slukke for køleanlægget og i stedet 
bruge udeluft, fortæller Palle Foged.

- Strøm er jo blevet meget dyrt. Så der er mange penge at spare, når modulet kan styre, at 
kølesystemerne kører, når strømmen er billigst.

- Vil du vide mere om TOSLMA-modulet - så KONTAKT Palle og få en uforpligtende snak:

PALLE FOGED
Salg og rådgivning af køl & ventilation

Mobil +45 2010 2637
pf@grimme.dk

SPAR på din 
dyre strøm
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I: Price & execution 
 
TG Samro 24 
 

The stone –and cloth separator separates with an accuracy of max 
95%. It separates stones and cloths out of a potato, onion or other 
tube crop stream. This accuracy depends on the way of supplying, 
removal of loose soil, product - stones/clods ratio and the size of the 
product to be cleaned. 
 
By using advanced sensor technics the machine is capable of 
processing a capacity of up to 17 Mt/h. The separator has proven 
itself over and over again and is unique in the crop receivement 
installations. It can be used as a stand-alone unit, or incorporated into 
a complete grading line. 

     
The TG24 has 24 ejectors. The TG24 can process up till 17 MT/h. The 
roller-sieve system separates loose soil and small particles and 
guarantees an optimal spreading on the stone –and cloth separator. 
 
The potatoes feed into the machine by a normal conveyor. From the 
infeed point the potato stream is transported over the magnetizing 
beam with a wide infeed conveyor. The magnetizing beam is placed 
inside the infeed conveyor. The sensors which are placed just in front 
of the ejectors, every magnetized stone and cloth is recognized. The 
ejectors just behind the sensor are activated and eject the stones and 
cloths out of the main stream. The debry is transported out with a 
cross conveyor. 

 
Capacity 12-17 MT/h 
Length 4.400 mm 
Width 1.600 mm 
Height 1.700 mm 
Ejecting width 850 mm 
Ejectors 24 
Weight 1.100 kg 
Drive Motor reductor drives; 480V, 50Hz, 3Ph 
Air pressure 8-10 bar / 100 Ltr. / min. 
Material Mild steel; Spray painted RAL 3000 / RAL 7036 
Safety According Machine guide lines 2006/42/EG, Appendix ll, section A. 
Including - Standard support 1.000 mm 

- Stones / cloth conveyor 1.850 mm  
- Magnets, 2 x 2 layers 
- Product out feed conveyor 
- Controls 

Excluding - Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading 
 
Price € 50.100,00 

 
Options for TG Samro 24 
Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading € 9.250,00 

 

SALG
RÅDGIVNING

Heine Hylleberg
Rådgivning / Salg
+45 4028 1376
hh@grimme.dk

Søren Tougård
Salgssupport
+45 2122 2041
st@grimme.dk

Jakob Karlsson
Rådgivning/Salg
Sverige
+46 708 11 09 75
jka@grimme.dk

Tolsma Grisnich er meget mere 
end køle og ventilationsanlæg
Grisnich er producent og 
leverandør af komplette 
anlæg specialiseret inden-
for procesindustrien, der 
fremstiller chips og pom-
mes frites over hele verden.

Indendørs mekanisering 
har vi ikke tilstrækkeligt 
”know how” indenfor, siger 
Heine Hylleberg og fortsæt-
ter, men Grisnich har dog 
enkelte produkter i deres 
sortiment som vi finder 
interessante til vores mål-
gruppe, som hovedsageligt 
består af landmænd som 
dyrker afgrøderne, samt 
ind- og udlagre produkterne 
efter endt opbevaring.

I forbindelse med vores 
Grimme indlagringsudstyr, 
oplever vi at stadig flere 
kunder efterspørger sten 
og knoldseperering, og 
netop her tilbyder Grisnich 
3 forskellige modeller, alt 
efter kapacitet behov.

TG Samro 24
Capacity  12-17 MT/h 
Length  4.400 mm 
Width  1.600 mm 
Height  1.700 mm 
Ejecting width  850 mm 
Ejectors  24 

TG Samro 44
Capacity  25-30 MT/h 
Length 4.400 mm 
Width 2.100 mm 
Height  1.700 mm 
Ejecting width  1.500 mm 
Ejectors  44 

TG Samro 72
Capacity  40-50 MT/h 
Length 3.000 mm 
Width 3.500 mm 
Height 1.600 mm 
Ejecting width  2.500 mm 
Ejectors  72
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TG Samro 44

The stone –and cloth separator separates with an accuracy of max
95%. It separates stones and cloths out of a potato, onion or other 
tube crop stream. This accuracy depends on the way of supplying, 
removal of loose soil, product - stones/clods ratio and the size of the 
product to be cleaned.

By using advanced sensor technics the machine is capable of 
processing a capacity of up to 30 Mt/h. The separator has proven itself 
over and over again and is unique in the crop receivement
installations. It can be used as a stand-alone unit, or incorporated into 
a complete grading line.

The TG44 has 44 ejectors. The TG44 can process up till 30 MT/h. The 
roller-sieve system separates loose soil and small particles and 
guarantees an optimal spreading on the stone –and cloth separator.

The potatoes feed into the machine by a normal conveyor. From the 
infeed point the potato stream is transported over the magnetizing 
beam with a wide infeed conveyor. The magnetizing beam is placed 
inside the infeed conveyor. The sensors which are placed just in front 
of the ejectors, every magnetized stone and cloth is recognized. The 
ejectors just behind the sensor are activated and eject the stones and 
cloths out of the main stream. The debry is transported out with a 
cross conveyor.

Capacity 25-30 MT/h
Length 4.400 mm
Width 2.100 mm
Height 1.700 mm
Ejecting width 1.500 mm
Ejectors 44
Weight 1.700 kg
Drive Motor reductor drives; 480V, 50Hz, 3Ph
Air pressure 8-10 bar / 133 Ltr. / min.
Material Mild steel; Spray paintedRAL 3000 / RAL 7036
Safety According Machine guide lines 2006/42/EG, Appendix ll, section A.
Including - Standard support 1.000 mm

- Product out feed conveyor
- Stones / cloth conveyor 2.090 mm
- Magnets, 2 x 2 layers
- Controls

Excluding - Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading

Price € 80.500,00

Options for TG Samro 44
Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading € 11.050,00
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I: Price & execution 
 
TG Samro 44 
 

The stone –and cloth separator separates with an accuracy of max 
95%. It separates stones and cloths out of a potato, onion or other 
tube crop stream. This accuracy depends on the way of supplying, 
removal of loose soil, product - stones/clods ratio and the size of the 
product to be cleaned. 
 
By using advanced sensor technics the machine is capable of 
processing a capacity of up to 30 Mt/h. The separator has proven itself 
over and over again and is unique in the crop receivement 
installations. It can be used as a stand-alone unit, or incorporated into 
a complete grading line. 

     
The TG44 has 44 ejectors. The TG44 can process up till 30 MT/h. The 
roller-sieve system separates loose soil and small particles and 
guarantees an optimal spreading on the stone –and cloth separator. 
 
The potatoes feed into the machine by a normal conveyor. From the 
infeed point the potato stream is transported over the magnetizing 
beam with a wide infeed conveyor. The magnetizing beam is placed 
inside the infeed conveyor. The sensors which are placed just in front 
of the ejectors, every magnetized stone and cloth is recognized. The 
ejectors just behind the sensor are activated and eject the stones and 
cloths out of the main stream. The debry is transported out with a 
cross conveyor. 

 
Capacity 25-30 MT/h 
Length 4.400 mm 
Width 2.100 mm 
Height 1.700 mm 
Ejecting width 1.500 mm 
Ejectors 44 
Weight 1.700 kg 
Drive Motor reductor drives; 480V, 50Hz, 3Ph 
Air pressure 8-10 bar / 133 Ltr. / min. 
Material Mild steel; Spray paintedRAL 3000 / RAL 7036 
Safety According Machine guide lines 2006/42/EG, Appendix ll, section A. 
Including - Standard support 1.000 mm 

- Product out feed conveyor 
- Stones / cloth conveyor 2.090 mm 
- Magnets, 2 x 2 layers 
- Controls 

Excluding - Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading 
 
Price € 80.500,00 

 
Options for TG Samro 44 
Roller unit for optimal pre-cleaning and spreading € 11.050,00 
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GRIMME Rexor generation tre er en 
videreudvikling af GRIMME Rexor 
Platinum, og her i efteråret har en af 
de første modeller været på demotur i 
både Danmark og Sverige. 

På den nye generation af Rexor 
introducerer GRIMME en avanceret 
højdestyring af optagerbordet, og 
samtidig med bliver der mulighed for 
at få Smart-View kamerasystem på 
optageren.

Det er GRIMME Skandinaviens roe-
ekspert, Uffe Jensen, der har været 
rundt ved de danske og svenske 
roeavlere med den nye Rexor 6300, 
og han har stort set kun fået positive 
tilbagemeldinger på den røde kæmpe.

- Avlere, der er vant til at køre GRIM-
ME, roser først og fremmest det nye 
optagerbord, hvor der er uhindret 
udsyn til både aftopper og Oppelhjul. 
Det gode udsyn er en sidegevinst ved 
den aktive højdestyring, der kontrolle-
res af taster på de to yderste roeræk-
ker, og derfor er der ikke længere 
behov for tastehjul imellem rækkerne, 
siger Uffe Jensen.

Individuel styring af aftopper og 
Oppelhjul
Med den aktive højdestyring regule-
res højden på aftopperen og Oppel-

Opdateret Rexor imponerer
GRIMME Skandinavien har været på demotur med den store GRIMME Rexor 
6300 roeoptager, og både nuværende kunder og avlere, der kører med andet fa-
brikat, var imponeret over udsynet til optagerbordet og til optagerens kapacitet.

hjulene individuelt og på tværs af 
optagerbordet. Optagerbordet svæver 
hen over marken, og den aktive dyb-
destyring via roetaster på de yderste 
rækker korrigerer for ujævnheder og 
konturer i marken. Det resulterer i en 
ensartet aftopning, og systemet sør-
ger samtidig for, at Oppelhjulen altid 
arbejder i den korrekte dybde, så alle 
roer og roespidser kommer med. 

For nogle avlere var det første gang, 
de kørte med en optager med Oppel-
hjul, og mange af dem var overrasket 
over effektiviteten på optagersystemet.

- Med Oppelhjul får vi et minimum af 
jord og sten med op på rouletter og 
valsebord. Det øger kapaciteten, og 
specielt under våde og vanskelige 

forhold betyder det, at vi kan køre 
hurtigere end maskiner med kit-skær. 
GRIMME tilbyder begge former for 
optagning, men under nordiske for-
hold, hvor vi ofte arbejder i våd lerjord, 
anbefaler vi de hydraulisk trukne 
Oppelhjul, der giver en mere skånsom 
optagning, og vi får flere roespidser 
med i tanken, siger Uffe Jensen.

Overblik over hele maskinen
Med Smart-View monteres der ti 
kameraer på optageren. Ud over 
kameraer udvendigt på maskinen 
placeres der også kameraer udvalgte 
steder i maskinen. Kameraerne juste-
res individuelt af chaufføren, og for 
at optimerer overblikket er der både 
zoom- og slowmotion-funktioner på 
udvalgte kameraer.
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SALG
RÅDGIVNING

SERVICE

ROE-
MASKINER

Uffe Jensen
Rådgivning / Salg
+45 4028 1374
uj@grimme.dk

Jan Demuth 
Nielsen
Servicetekniker
jn@grimme.dk

Rasmus 
Hindsgaul 
Thiilborg
Servicetekniker
+45 4028 1371
rht@grimme.dk

- Visning af store og små billeder i 
terminalen indstilles af føreren, og når 
alting fungerer, skiftes der automatisk 
imellem kameraerne. Smart-View 
arbejder sammen med optagerens 
hydrauliksystem, og hvis der opstår 
en blokering, og trykket i hydraulik-
systemet stiger, skifter Smart-View 
øjeblikkeligt til det kamera, der viser 
problemet. Det giver føreren mulig-

hed for at reagere på blokeringen, før 
det udvikler sig til et problem, og med 
Smart-View kan optagerens kapacitet 
derfor udnyttes fuldt ud, siger Uffe 
Jensen.

To og tre aksler
Lige som den tidligere model kommer 
generation tre af GRIMME Rexor 
også i to varianter. Rexor 6200 er 

på to aksler, og med en tank på 30 
kubikmeter der rummer cirka 20 ton 
roer. Rexor 6300 er udstyret med en 
tank på 45 kubikmeter, der rummer 
30 ton roer, og optageren kører på 
tre aksler. Begge modeller drives af 
sekscylindrede Mercedes-Benz die-
selmotor på  653 hestekræfter.

GRIMME 
REXOR 6300 Platinum

GRIMME 
REXOR 6200 Platinum

GRIMME 
MAXTRON 620 II

GRIMME 
MAXTRON 620 II

Ropa 
Euro Tiger V8-4

Holmer 
TerraDos T3

Ropa 
Euro Tiger

Edenhall 754 
- 4 rækket

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9756
Årg. 2020 3.095.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9541
Årg. 2019 2.725.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9558
Årg. 2017 2.000.000

Multiaftopper - Hydr. Oppelhjul
Nr. 9707
Årg. 2016 1.300.000

50 cm rækkeafstand
Nr. 9710
Årg.2012 1.000.000

Minimalafpudser - Hydr. kitskær
Nr. 9312
Årg. 2010 925.000

Aftopper med stålslagler
Nr. 9711
Årg. 2008 600.000

Integralaftopper med stålslagler
Nr. 9612
Årg. 2014 380.000
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- Vi søger nyere 
brugte GRIMME
stenstrenglæggere

Fabriksnye frilæggere
GRIMME WR-200

195.000 215.000 235.000 
GRIMME WR-200 nr. 1 GRIMME WR-200 nr. 2 GRIMME WR-200 nr. 3

Hvis man ønsker lyse kartofler 
med fast skind, er GRIMME WR-
200 ikke til at komme udenom. En 
bugseret optager, skånsom, effek-

tiv og med god kapacitet. WR-200 
har en god frasortering af jord og 
top, men er samtidig skånsom 
mod afgrøden.

”FØRST-TIL-MØLLE”

NYTÅRSTRÆF-

TILBUD

3 stk. fabriksnye - overgemte 
GRIMME WR-200 frilæggere 
til omgående levering

OVERGEMTE
MODELLER

Kontakt Per Rasmussen - 4028 1368 - og få et godt byttetilbud!

- Vi kan stadig levere

NYE GRIMME

STENSTRENGLÆGGERE 

til 2023-sæsonen
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REEKIE 
RBM2HP bedplov

GRIMME BFL-400-H 
klapbar bedplov

GRIMME BFL-400-H 
klapbar bedplov

SCANSTONE 
bedplov UN3844AR +

REEKIE 
RBM4HP bedplov

REEKIE 
RBM2HP frontbedplov

GRIMME 
CS-170 RotaPower XL

GRIMME 
CS-150 RotaPower

GRIMME 
CS-150 RotaPower

GRIMME 
CS-150 RotaPower

ScanStone 
4215 SDH-ES Ecostar

GRIMME 
CS-150 RotaPower

GRIMME 
CS-150 RotaPower

Førpris 30.000 - SPAR 10.000
Nr. 9773
Årg. 2001 20.000

Førpris 160.000 - SPAR 20.000
Nr. 9775
Årg. 2014 140.000

Hydraulisk stensikring
Nr. 9810
Årg. 2021 180.000

Førpris 165.000 - SPAR 25.000
Nr. 9653
Årg. 2021 140.000

4 plovlegemer
Nr. 9884
Årg. 2006 90.000

Førpris 35.000 - SPAR 10.000
Nr. 9774
 25.000

Hydrauliske bremser
Nr. 9748
Årg. 2018 475.000

Hydraulisk storstenstank m/rist
Nr. 9767
Årg. 2014 400.000

Indføringsbredde 1450 mm
Nr. 9567
Årg. 2014 380.000

RotaPower med 3 tandsvalse
Nr. 9452
Årg. 2013 340.000

Kæde/stjernemaskine
Nr. 9885
Årg. 2019 490.000

Automatisk dybdestyring
Nr. 9733
Årg. 2019 630.000

Overvågning af alle remtræk
Nr. 9886
Årg. 2018 495.000

BRUGTE MASKINER
- SE VORES STORE UDVALG AF

–  Du kan se det komplette og altid opdaterede udvalg af  
brugte maskiner på www.grimme.dk/da/brugte-maskiner/#/ BRUGTE MASKINER

SCAN QR-KODEN

GRIMME 
CS-150 RotaPower

Overvågning af alle remtræk
Nr. 9732
Årg. 2019 620.000

Agrisem 
Combiplow Silver

Grubber med 4 tænder
Nr. 9720
Årg. 2017 35.000
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GRIMME EVO 280

•  NY TYPE TANK 
7,5 tons NonStoptank  
– Aflæsning på 41 sekunder, GRIMME PATENT

•  Hydraulisk falddæmper på tanken
•  Stærkt hjultræk – ”Verdens stærkeste”
•  VarioDrive – Trinløs hastighed på jordkæder
•  4 pigbånd – ekstrem rensekapacitet
•  Alle indstillinger fra terminalen
•  SmartView kamera, GRIMME PATENT
•  Udskydelig bagaksel.  

3,0 m på vejen - 3,5 m i marken
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GRIMME 
GB-430

GRIMME 
GL-430

GRIMME 
GL-36-ZS

GRIMME 
GL-34-KL

GRIMME TS-820 
Gødningssystem

JUKO 
4720

GRIMME 
GH 4

GRIMME 
GH 4

GRIMME 
HD-3000-ST

Gaspardo 
Gødning

GRIMME 
KS 75-4

GRIMME 
KS-3000

BASELIER 
GKB-330

Juko 
4700 Hypper

GRIMME 
SE-85-55-UB

GRIMME 
SE-85-55-UB

GRIMME 
SE-85-55-UB

GRIMME 
SE-75-30-UB

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9840
Årg. 2013 520.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9841
Årg. 2015 490.000

El ryster på læggebånd
Nr. 9449
Årg. 2002 210.000

4x75 cm rækkeafstand,
Nr. 9842
Årg. 2011 85.000

2 tanke til flydende gødning
Nr. 9875
Årg. 2013 25.000

4x80 cm rækkeafstand
Nr. 9866
Årg. 2000 60.000

Førpris 70.000 - SPAR 10.000
Nr. 9812
Årg. 2014 60.000

Løsnertænder i fuld bredde
Nr. 7844
Årg. 2007 35.000

4x75 cm rækkeafstand
Nr. 9814
Årg. 2001 20.000

Bagmont. - Gødningsaggregat
Nr. 9813
 35.000

DEMOMASKINE
Nr. 9878
Årg. 2021 95.000

4 x 80 cm rækkeafstand
Nr. 9816
Årg. 1999 60.000

4x80 cm rækkeafstand
Nr. 9611
Årg. 2011 30.000

Før 30.000 -  SPAR 10.000 kr.
Nr. 9412
Årg. 2000 20.000

Selvstændigt hydraulik anlæg
Nr. 9848
Årg. 2016 860.000

Hydraulisk stenkasse
Nr. 9785
Årg. 2017 810.000

Hjemmelavet løgindføring
Nr. 9574
Årg. 2006 300.000

Sortervalser - Stentank
Nr. 9847
Årg. 2005 270.000

GRIMME 
GB-230

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9296
Årg. 2019 495.000
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GRIMME 
SE-150-60-UB

GRIMME 
SE-150-60-NB XXL

GRIMME 
SE-150-60-NB

GRIMME 
SE-150-60-NB

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-150-60-UB

GRIMME 
SE-170-60-UB

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-150-60-UB XXL

GRIMME 
SE-260-UB

GRIMME 
SE-260-UB

GRIMME 
SE-170-60-UB XXL

GRIMME 
SE-170-60-UB NEU

GRIMME 
EVO 280 ClodSep

GRIMME 
SV-260-MS

GRIMME 
SV-260-MS

GRIMME 
SV-260-MS

Førpris 450.000 - SPAR 60.000
Nr. 9791
Årg. 2006 390.000

Rensesystem XXL
Nr. 9487
Årg. 2016 1.050.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9554
Årg. 2018 900.000

Førpris 480.000 - SPAR 100.000
Nr. 9161
Årg. 2007 380.000

Førpris 790.000 - SPAR 100.000
Nr. 9010
Årg. 2011 690.000

Visual Protect - VC-50 betjening
Nr. 9142
Årg. 2012 790.000

Monitor med 5 kameraer
Nr. 9582
Årg. 2013 740.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9133
Årg. 2019 1.650.000

Førpris 180.000 - SPAR 30.000
Nr. 9535
Årg. 1999 150.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9858
Årg. 2020 1.800.000

Førpris 1.550.000 - SPAR 100.000
Nr. 8042
Årg. 2017 1.450.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9754
Årg. 2020 1.550.000

Visual Protect - VC-50 betjening
Nr. 9797
Årg. 2020 1.400.000

Aflæssertank NonStop
Nr. 9713
Årg. 2020 1.390.000

Førpris 1.280.000 - SPAR 130.000
Nr. 9428
Årg. 2016 1.150.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9613
Årg. 2013 850.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9124
Årg. 2018 1.800.000

Førpris 1.200.000 - SPAR 250.000
Nr. 9108
Årg. 2013 950.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9871
Årg. 2017 1.250.000

Førpris 1.150.000 - SPAR 100.000
Nr. 9453
Årg. 2018 1.050.000
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STÆRKT NEDSATTEDu skal 

reagere 

hurtigt...

16 ▐  ONE TEAM ▐  ONE STRATEGY ▐  ONE GOAL

AVR
Ecordiger 6 rk.

SPAR
40.000,- KR.

70.000

Førpris 110.000 KR.
SPAR 40.000 kr.
75-90-75 cm rækkeafstand.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9455 - Årg. 2017

AVR
Puma +

SPAR
250.000,- KR.

800.000

Førpris 1.050.000 KR.
SPAR 250.000 kr.
Rafale-SD topknuser.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9769 - Årg. 2008

Thyregod
TRV Simply

SPAR
20.000,- KR.

60.000

Førpris 80.000 KR.
SPAR 20.000 kr.
Automatisk hjulmidterfinding.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9585 - Årg. 2008

GRIMME
DL 1500 frilægger

SPAR
15.000,- KR.

15.000

Førpris 30.000 KR.
SPAR 15.000 kr.
Bagudlægning via pigbånd.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9278 - Årg. 1986

Gruse KP12 
hyppekamformer

SPAR
5.000,- KR.

5.000

Førpris 10.000 KR.
SPAR 5.000 kr.
Løsnertænder - Kamformer.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9489

Vi tager forbehold for trykfejl 
samt pris- og kursændringer. 
Alle priser er DKK excl. moms.

Reekie
500 S

30.000

Førpris 50.000 KR.
SPAR 20.000 kr.
Kædemaskine.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9876 - År 1996

SPAR
20.000,- KR.



STÆRKT NEDSATTE
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GRIMME
SE-150-60-UB

SPAR
30.000,- KR.

150.000

Førpris 180.000 KR.
SPAR 30.000 kr.
Hydrostatisk hjultræk.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9820 - Årg. 2000

GRIMME
SE-150-60-UB

SPAR
70.000,- KR.

190.000

Førpris 260.000 KR.
SPAR 70.000 kr.
Hydrostatisk hjultræk.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9819 - Årg. 2003

GRIMME
CS-1500 CombiStar

SPAR
41.000,- KR.

99.000

Førpris 140.000 KR.
SPAR 41.000 kr.
Hydr. storstenstank med rist.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9783 - Årg. 2006

Tidue bælter
Amfibios 24T23

SPAR
30.000,- KR.

120.000

Førpris 150.000 KR.
SPAR 30.000 kr.
Komplet sæt bælter.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9876 - År 1996

Standen-Pearson
Unistar

SPAR
50.000,- KR.

150.000

Førpris 200.000 KR.
SPAR 50.000 kr.
Stenkasse med stjerner.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9716 - Årg. 2012

GRIMME
GL-36-ZS

SPAR
60.000,- KR.

150.000

Førpris 210.000 KR.
SPAR 60.000 kr.
El-ryster på læggebånd.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9449 - Årg. 2002

Kverneland
UN-1350

SPAR
5.000,- KR.

5.000

Førpris 10.000 KR.
SPAR 5.000 kr.
75-90-75 cm rækkeafstand.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9186 - Årg. 1995

WM
Falcon 875

SPAR
100.000,- KR.

350.000

Førpris 450.000 KR.
SPAR 100.000 kr.
75-90-75 cm rækkeafstand.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9552 - Årg. 2012

EHO
480 S

SPAR
10.000,- KR.

5.000

Førpris 15.000 KR.
SPAR 10.000 kr.
4x75 cm rækkeafstand.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9623 - Årg. 1984

GRIMME
BF-4000-NS klapbar

SPAR
25.000,- KR.

35.000

Førpris 60.000 KR.
SPAR 25.000 kr.
Dowdeswell underplov.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9448 - Årg. 2002

GRIMME
SE-150-60-UB

SPAR
70.000,- KR.

250.000

Førpris 320.000 KR.
SPAR 70.000 kr.
Automatik til tankkæde.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9765 - Årg. 2006

GRIMME
SE-150-60-NB

SPAR
40.000,- KR.

180.000

Førpris 220.000 KR.
SPAR 40.000 kr.
Automatisk hjulmidterfinding.
Sælges som beset.
NU KUN DKK

Nr. 9603 - Årg. 2005



GRIMME 
EVO 290 ClodSep

GRIMME 
EVO 290 ClodSep

GRIMME VARITRON 
470-MS RAD

GRIMME 
Tectron 415

GRIMME 
EVO 290 ClodSep

GRIMME 
EVO 290 ClodSep

AVR 
SPIRIT 8200

WM 6500

Dewulf 
R-3000-S

GRIMME 
VENTOR 4150 ClodSep

AVR 
SPIRIT 9200

AVR 
SPIRIT 9200

AVR 
SPIRIT 9200

AVR 
SPIRIT 9200

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9148
Årg. 2018 1.880.000

Hydrostatisk hjultræk
Nr. 9854
Årg. 2019 1.850.000

Aflæssertank NonStop
Nr. 9837
Årg. 2016 2.000.000

Førpris 1.400.000 - SPAR 150.000
Nr. 9839
Årg. 2010 1.250.000

Sælges med sæsongaranti
Nr. 9497
Årg. 2020 2.150.000

Hydrostatisk hjultræk - ISOBUS
Nr. 9505
Årg. 2019 1.900.000

Ny serviceret efter sæson 2021
Nr. 9526
Årg. 2012 580.000

Sælger som beset
Nr. 9869
Årg. 2006 350.000

Velh. maskine med gode kæder
Nr. 9795
Årg. 1995 220.000

Hydr. enkelthjulstræk med ASR
Nr. 9182
Årg. 2018 RING

Før 1.750.000 - SPAR 100.000
Nr. 9532
Årg. 2020 1.650.000

Før 1.750.000 - SPAR 100.000
Nr. 9531
Årg. 2020 1.650.000

Hydraulisk hjultræk & bremser
Nr. 9499
Årg. 2018 1.260.000

Aflæssertank - Centralsmøring
Nr. 9527
Årg. 2016 1.080.000

SALG
OG

RÅDGIVNING

KARTOFFEL-
MASKINER

Per Rasmussen
Rådgivning / Salg
+45 4028 1368
pr@grimme.dk

Uffe Jensen
Rådgivning / Salg
+45 4028 1374
uj@grimme.dk

Søren Tougård
Salgssupport
+45 2122 2041 
st@grimme.dk

– Har du en GRIMME-maskine - så er det 

 nu du skal bestille dit eftersyn

Chr. Hyllebergs Vej 9-11

DK-8840 Rødkærsbro

Tlf. +45 8665 8499

grimme@grimme.dk

Martin 
Haslund

Teknisk support

Tlf. 4737 4161

Mobil 6161 3594

mha@grimme.dk

Lasse 

Jensen

Servicechef

Tlf. 4737 4160

Mobil 2086 5090

lj@grimme.dk

-  Så kan du få 15% rabat på originale GRIMME-RESERVEDELE 

-  det kræver du bestiller reservedelene i god tid (op til 8 ugers leveringstid)  

og du skal bestille i ÉN samlet ordre til forårsmaskiner/efterårsmaskiner*

- på dette tilbud gælder vores normale betalingsbetingelser (ingen rentefri kredit)

15% rabat på originale GRIMME-reservedele

* Reservedele til GRIMME forårsmaskiner skal være bestilt senest 31. januar 2023.

* Reservedele til GRIMME efterårsmaskiner skal være bestilt senest 31. marts 2023. 

Til den kommende sæson tilbyder vi som sædvanligt et eftersyn af din GRIMME-

maskine.

Tidspunktet for eftersynet kan variere fra den 1. november 2022 til den 31. august 

2023. 

Oplys evt. hvornår det vil passe dig bedst, og vi vil gøre alt for, at opfylde dit ønske, 

når vi er i dit område.

Er du tilmeldt vintereftersyn, vil vi kontakte dig og aftale et tidspunkt. 

Er du ikke tilmeldt kan dette ske via tilmeldingsformularen på vores hjemmeside, 

under service eller til  servicechef Lasse Jensen - 4737 4160.

Du er velkommen til selv at deltage ved eftersynet.

Eftersyn kan foregå på vores værksted eller hjemme hos dig til kun 620,- kr./ time 

inkl. servicebil (normalpris 680,- kr. + servicebil 140,- kr.). 

Kørsel/startgebyr er uden beregning.

Ved vintereftersyn udført af vore montører får du 

15% rabat på originale GRIMME-reservedele

Rentefri kredit: - For forårsmaskiner til den 28. februar 2023.

 
- For efterårsmaskiner til den 30. juni 2023. 

Ved vintereftersyn er maskinen klargjort 

til en ny sæson med minimale driftsstop.

Martin 

Hansen

Værkfører

Tlf. 4737 4175

Mobil 2010 2636

m.hansen@grimme.dk

VINTEREFTERSYN

Husk!

SERVICE

Laver du selv dit GRIMME vintereftersyn?

LAGER  
8750 9950


www.grimme.dk

lager@grimme.dk

- Er du tilmeldt
VINTEREFTERSYN?

Er du ikke tilmeldt kan dette 
ske via tilmeldingsformularen 
på vores hjemmeside, under 

service eller til: 
Servicechef Lasse Jensen 

 4737 4160 / 2086 5090
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INTERNORMRICONGRIMME LMF

● Over 100 forskellige pigbånd på lager

● Over 250 forskellige jordkæder på lager

● Eksperterne står klar til at hjælpe DIG

● Leveringssikkerhed fra GRIMME’s egne fabrikker

● Originale reservedele kan være billigere end uoriginale

● Ombytningsgaranti på ubrugte originale GRIMME reservedele

Kvalitetskæder

fra GRIMME’s

 egen fabrik

- din sikkerhed 

for ORIGINAL kvalitet!

Skal du køre 24/7?
– så benyt originale GRIMME reservedele som

du bestiller på vores LAGERTLF. 📞8750 9950
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GRIMME & ASA-LIFT  SERVICE – FORHANDLERE AF ORIGINALE RESERVEDELE

Service

GR-Service OY AB
Skaftungintie 187
Skaftung 64480
Telefon: +358 400187882
Fax: +358 622 29 337
info@grservice.fi
www.grservice.fi/

GRIMME & ASA-LIFT Service
Bila AB
Överbyvägen 115
AX-22150 Jomala, Åland
Telefon: +46 358 18 32850
Fax: +46 358 18 32810
hagberg@aland.net
www.bila.ax

GRIMME Service

FINLAND

NORGE

Eiksenteret Flisa
Industrivegen 14, N-2270 Flisa 
Tel +47 62 41 93 50
www.eiksenteret.no/flisa

Eiksenteret Furnes
Furnesvegen 221, N-2319 Hamar
Tel +47 62 35 15 90
www.eiksenteret.no/furnes

Eiksenteret Gran
Sørvangsbakken 21, N-2770 Jaren
Tel +47 61 31 38 50
www.eiksenteret.no/gran

Eiksenteret Hønefoss
Barbroveien 7, N-3511 Hønefoss
Tel +47 32 18 18 90
www.eiksenteret.no/honefoss

Eiksenteret Kløfta
Myrvangveien 4, N-2040 Kløfta
Tel +47 63 94 55 00
www.eiksenteret.no/klofta

Eiksenteret Levanger
Mula 3, N-7609 Levanger
Tel +47 92 46 41 00
www.eiksenteret.no/levanger

Eiksenteret Målselv
Andslimoen, N-9325 Bardufoss
Tel +47 77 83 40 50
www.eiksenteret.no/malselv

Eiksenteret Rykene
Presteveien 37, N-4821 Rykene
Tel +47 37 03 26 00
www.eiksenteret.no/rykene

Eiksenteret Stokke
Melsomvikveien 7, N-3160 Stokke
Tel +47 40 00 79 88
www.eiksenteret.no/stokke

Eiksenteret Surnadal
Industriveien 29, N-6652 Surna
Tel +47 71 65 77 00
www.eiksenteret.no/surnadal

Eiksenteret Stjørdal (Frosta)
Wergelandsveien 23 B, N-7504 Stjørdal

Tel +47 40 00 19 24
www.eiksenteret.no/stjordal

Eiksenteret Gjøvik
Mattisrudsvingen 9, N-2827 Hunndalen

Tel +47 61 14 65 30
www.eiksenteret.no/gjovik

Eiksenteret Sarpsborg
Bredmyra 6B, N-1739 Borgenhaugen

Tel +47 69 13 68 60
www.eiksenteret.no/sarpsborg

Eiksenteret Klepp
Rogneveien 2, N-4352 Kleppe

Tel +47 51 78 83 80
www.eiksenteret.no/klepp

GRIMME & ASA-LIFT Service GRIMME Service

  
 

AT Fordonsservice AB
Minnesstensvägen 99
26391 Höganäs
Tel: 042 - 33 50 22
Mobil: 0703 - 90 96 06
info@atfordonsservice.se 
www.atfordonsservice.se

Mästerby Maskin AB
Mästerby Bätels 313
62232 Gotlands Tofta
Tel: 0498 - 26 71 37
Tel: 7055 59 97 89
anders.nordvall@masterbymaskin.se

Imago Maskin
Barlingbo Digeråkre 630
621 78 Visby
Tel: +46 498 65 45 00
www.imagomaskin.se
info@imagomaskin.se

Berglunda Gård AB 
v/J. Berglund
Berglunda 25 - 94592 Altersbruk
Tel: 070-2079389
jonas@berglunda.com
www.berglunda.com

Söderberg & Haak Kvänum AB
Tegelbruksgaten - 535 92 Kvänum
Tel: 0512 - 79 79 70
www.sodhaak-kvanum.se
kvanum@sodhaak.se 

Söderberg & Haak Linköping AB
Idögatan 29, 582 78 Linköping
Tel: 013-20 27 50
www.sodhaak-linkoping.se
linkoping@sodhaak.se 

Rinkaby Maskin AB
Åhusvägen 85 - 291 76 Rinkaby
Tel: 044 - 22 80 00
www.rinkabymaskin.se
info@rinkabymaskin.se

SVERIGE
GRIMME & ASA-LIFT Service GRIMME Service

DANMARK

Dansk Maskincenter A/S
Ørderup Kirkevej 43
6520 Toftlund
Telefon: +45 7483 0083
www.dmcas.dk

Samsø Maskinforretning ApS
Bryggervej 1, Tranebjerg
8305 Samsø
Telefon: +45 8659 6535
Telefon: +45 2011 6535
smf@samsk.dk

Fårevejle Maskinforretning ApS
Industrivænget 3
4540 Fårevejle
Telefon: +45 5645 6500
Telefon: +45 2169 7383
faarevejle.maskinforretning@mail.tele.dk
www.faarevejle-maskinforretning.dk/

Karl Mertz A/S
Stenstrupvej 2
4990 Sakskøbing
Telefon: +45 5470 4822
mail@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

GRIMME & ASA-LIFT Service

GRIMME Service

GRIMME Skandinavien
Chr. Hyllebergs Vej 9-11 - 8840 Rødkærsbro
Telefon: +45 8665 84993
grimme@grimme.dk - www.grimme.dk
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GRIMME & ASA-LIFT  SERVICE – FORHANDLERE AF ORIGINALE RESERVEDELE

Service

GR-Service OY AB
Skaftungintie 187
Skaftung 64480
Telefon: +358 400187882
Fax: +358 622 29 337
info@grservice.fi
www.grservice.fi/

GRIMME & ASA-LIFT Service
Bila AB
Överbyvägen 115
AX-22150 Jomala, Åland
Telefon: +46 358 18 32850
Fax: +46 358 18 32810
hagberg@aland.net
www.bila.ax

GRIMME Service

FINLAND

NORGE

Eiksenteret Flisa
Industrivegen 14, N-2270 Flisa 
Tel +47 62 41 93 50
www.eiksenteret.no/flisa

Eiksenteret Furnes
Furnesvegen 221, N-2319 Hamar
Tel +47 62 35 15 90
www.eiksenteret.no/furnes

Eiksenteret Gran
Sørvangsbakken 21, N-2770 Jaren
Tel +47 61 31 38 50
www.eiksenteret.no/gran

Eiksenteret Hønefoss
Barbroveien 7, N-3511 Hønefoss
Tel +47 32 18 18 90
www.eiksenteret.no/honefoss

Eiksenteret Kløfta
Myrvangveien 4, N-2040 Kløfta
Tel +47 63 94 55 00
www.eiksenteret.no/klofta

Eiksenteret Levanger
Mula 3, N-7609 Levanger
Tel +47 92 46 41 00
www.eiksenteret.no/levanger

Eiksenteret Målselv
Andslimoen, N-9325 Bardufoss
Tel +47 77 83 40 50
www.eiksenteret.no/malselv

Eiksenteret Rykene
Presteveien 37, N-4821 Rykene
Tel +47 37 03 26 00
www.eiksenteret.no/rykene

Eiksenteret Stokke
Melsomvikveien 7, N-3160 Stokke
Tel +47 40 00 79 88
www.eiksenteret.no/stokke

Eiksenteret Surnadal
Industriveien 29, N-6652 Surna
Tel +47 71 65 77 00
www.eiksenteret.no/surnadal

Eiksenteret Stjørdal (Frosta)
Wergelandsveien 23 B, N-7504 Stjørdal

Tel +47 40 00 19 24
www.eiksenteret.no/stjordal

Eiksenteret Gjøvik
Mattisrudsvingen 9, N-2827 Hunndalen

Tel +47 61 14 65 30
www.eiksenteret.no/gjovik

Eiksenteret Sarpsborg
Bredmyra 6B, N-1739 Borgenhaugen

Tel +47 69 13 68 60
www.eiksenteret.no/sarpsborg

Eiksenteret Klepp
Rogneveien 2, N-4352 Kleppe

Tel +47 51 78 83 80
www.eiksenteret.no/klepp

GRIMME & ASA-LIFT Service GRIMME Service

  
 

AT Fordonsservice AB
Minnesstensvägen 99
26391 Höganäs
Tel: 042 - 33 50 22
Mobil: 0703 - 90 96 06
info@atfordonsservice.se 
www.atfordonsservice.se

Mästerby Maskin AB
Mästerby Bätels 313
62232 Gotlands Tofta
Tel: 0498 - 26 71 37
Tel: 7055 59 97 89
anders.nordvall@masterbymaskin.se

Imago Maskin
Barlingbo Digeråkre 630
621 78 Visby
Tel: +46 498 65 45 00
www.imagomaskin.se
info@imagomaskin.se

Berglunda Gård AB 
v/J. Berglund
Berglunda 25 - 94592 Altersbruk
Tel: 070-2079389
jonas@berglunda.com
www.berglunda.com

Söderberg & Haak Kvänum AB
Tegelbruksgaten - 535 92 Kvänum
Tel: 0512 - 79 79 70
www.sodhaak-kvanum.se
kvanum@sodhaak.se 

Söderberg & Haak Linköping AB
Idögatan 29, 582 78 Linköping
Tel: 013-20 27 50
www.sodhaak-linkoping.se
linkoping@sodhaak.se 

Rinkaby Maskin AB
Åhusvägen 85 - 291 76 Rinkaby
Tel: 044 - 22 80 00
www.rinkabymaskin.se
info@rinkabymaskin.se

SVERIGE
GRIMME & ASA-LIFT Service GRIMME Service

DANMARK

Dansk Maskincenter A/S
Ørderup Kirkevej 43
6520 Toftlund
Telefon: +45 7483 0083
www.dmcas.dk

Samsø Maskinforretning ApS
Bryggervej 1, Tranebjerg
8305 Samsø
Telefon: +45 8659 6535
Telefon: +45 2011 6535
smf@samsk.dk

Fårevejle Maskinforretning ApS
Industrivænget 3
4540 Fårevejle
Telefon: +45 5645 6500
Telefon: +45 2169 7383
faarevejle.maskinforretning@mail.tele.dk
www.faarevejle-maskinforretning.dk/

Karl Mertz A/S
Stenstrupvej 2
4990 Sakskøbing
Telefon: +45 5470 4822
mail@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

GRIMME & ASA-LIFT Service

GRIMME Service

GRIMME Skandinavien
Chr. Hyllebergs Vej 9-11 - 8840 Rødkærsbro
Telefon: +45 8665 84993
grimme@grimme.dk - www.grimme.dk

ONE TEAM ▐  ONE STRATEGY ▐  ONE GOAL ▐   21
 



- sikkert rigtig meget - men måske kan
Søren Tougård bidrage med et
par gode ”staldtips” ganske gratis....

GRIMME Skandinavien 

11  sspprrøøjjtteessppoorr,,  3366,,33  mm  

BBeeddpplloovv::  
• 4 furer  

• Bredde 6,6 m 

SSttrreennggllææggggeerr::  

• 1 bed 

• Bredde 1,65 m 

LLææggggeerr::  
• 4 rækker 75/90 cm 

• Bredde 3,3 m 

• 11 træk = 36,3 m 

• 2 rækker mangler = 4,54 % af arealet 

SSpprrøøjjttee::  
• 36 m 

• Sporvidde 2,4 m 

• Dækbredde 600 mm 

• Der mangler 15 cm i hver side, kan afhjælpes ved at 

montere endedyser.  

 

GRIMME Skandinavien 

 75-90 cm 

Bedbredde: 1 bed:   165 cm 2 bede: 330 cm 3 bede: 495 cm 4 bede: 660 cm 

Sporvidde på sprøjte: 2 rækker: 165 cm 3 rækker: 240 cm 4 rækker: 330 cm 

Meter række pr. ha: 12.121 meter 

- Ved du alt?

Fredag 13. januar 2023 kl. 11.00: Fredag 13. januar 2023 kl. 13.00:
Her kan du bl.a. få gode råd 
om service og vedligeholdelse 
samt indstilling af GRIMME’s 
BFL bedplove og stenstreng-
læggere.

Her drejer det sig om en gennemgang af 
GRIMME EVO 290 - hvordan udnytter man 
bedst maskinen - fordele etc.:
• Stor renseevne med bagudvendt pigbånd
• Stærk hjultræk på alle 3 hjul - stor bæreflade
• ISOBUS betjening af maskinen
• NonStop aflæsser tank eller stor fast tank
• Åben og overskuelig maskine

Søren Tougård
Salgssupport
+45 2122 2041- st@grimme.dk

– Kig indenfor i Maskinhallen og få Søren’s ”staldtips” med hjem på åbent hus-dagen –

Der bliver mulighed

for at stille spørgsmål

til Søren.

En travl transportafdeling
Transportafdelingen styres i det daglige af Frank 
Iwersen, som er ansvarlig for den daglige logistik 
hos GRIMME Skandinavien. Han sørger for afhent-
ning og udbringning af alle solgte/ibyttetagne maski-
ner - nye som brugte. Ligefra afhentning af nye maski-
ner på fabrikken i Damme til levering af nye/brugte i hele Norden. 

I 2022 håndterede transportafdelingen hele 369 stk. transporter. 
En stor del af dem har vores chauffør, Klaus Graff Nielsen, 
kørt med. 

Klaus Graff’s daglige ”arbejdsplads” er en Volvo FH-12 med 
460 HK - udstyret med kran og ”Goldhofer” blokvogn.

Søren Tougård
Salgssupport
+45 2122 2041
st@grimme.dk

Er du i tvivl om systemer, 
rækkeafstande og muligheder?

- så kontakt Søren Tougård og få gode råd om dine muligheder
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SALG
OG

RÅDGIVNING

ASA-LIFT

Uffe Jensen
Rådgivning / Salg
+45 4028 1374
uj@grimme.dk

Hans Ole Nafstad
Rådgivning / Salg
Norge
+47 903 69 700
hon@grimme.dk

Jakob Karlsson
Rådgivning/Salg
Sverige
+46 708 11 09 75
jka@grimme.dk

ASA LIFT 
PO-335-BU 

ASA LIFT 
SL-1022  

ASA LIFT 
TRS-1700 

ASA LIFT 
T-130-B  

Hydr. ryster under remme
Nr. 9545
Årg. 2010 185.000

Skumrulle for indføring af løg
Nr. 9628
Årg. 2019 1.050.000

1700 mm bred optagersektion
Nr. 9274
Årg. 2011 400.000

Hydr. rodrenser
Nr. 9569
Årg. 2014 700.000

TEMA-DAGE

LAGER- & RESERVEDELER

tirsdag og onsdag 6-7 desember 2022  
hos ASA-LIFT, Metalvej 2 4180 Sorø, Danmark

avholdes for lager- & reservedels personell 

Hans Ole  Nafstad
Salg ASA-LIFT Norge +47 903 69 700hon@grimme.dk

Tilbakemelding og annen info kontakt:

HER VIL DET VÆRE FOKUS PÅ:
1. Modelloversikt2. Maskinmodeller og serienummer

3. Finne frem i delekatalog4. Bestillingsrutiner5. Frakt og express frakt6. Garanti og servicesaker7. Utenfor vanlig åpningstid
8. Personell og kollegaer9. Fremtidens ASA-LIFT-  Bli godt kjent med ASA-LIFT`s mange produkter...

Nærmere program for dagene kommer.
Påmeldingsfrist: 1. november 2022.

INVITASJON

GRIMME vil være fulline leverandør indenfor grøntsager

For 10 år siden købte GRIM-
ME sig direkte adgang til 
superligaen når det gælder 
maskiner til at høste grøntsa-
ger med.

Opkøbet af ASA-LIFT fabrik-
ken i Sorø var en del af strate-
gien når det gælder produktion 
af maskiner.

Samtidig begyndte et nyt 
salgssystem langsomt at tage 
form på tegnebrættet, og ver-
den blev delt op i 5 forskellige 
HUB’s.

GRIMME Skandinavien 
tilhører HUB-3, hvor også bla 
Tyskland og Holland hører ind 
under.

Salgssystemet udfoldede sig 
ved at GRIMME grundlagde 
sine egne datterselskaber i 

mange lande verden over, 
som så skulle stå for salget 
af alle de maskiner GRIMME 
Gruppen fremstiller.

Det er derfor en helt naturlig 
del af strategien, at vi her hos 
GRIMME Skandinavien, på 
1. november 2022 overtog det 
komplette salgsansvar i Nor-

den, Norge, Sverige, Finland 
og Danmark

Det er helt klart vores målsæt-
ning at vi skal være i stand 
til at servicere alle Nordiske 
grøntsagsavlere på samme 
professionelle vis, som vore 
kartoffel og roe kunder.
Det kræver personale, det 

kræver reservedele og det 
kræver vilje, og den har vi.

Vejen til succes skal skabes 
gennem ansættelse af de rig-
tige mennesker og den rigtige 
uddannelse, og netop derfor 
var 22 personer samlet til 
reservedeles og produktkursus 
på ASA-LIFT fabrikken i Sorø 
d. 6. & 7. december.

Her blev vores kollegaer fra 
alle 4 Nordiske lande grundigt 
informeret om grøntsagspro-
duktionens fantastiske verden.

Vi glæder os til at tage fat 
på opgaven, få stablet vores 
vintereftersynsprogram på 
benene, og møde en ny kun-
degruppe.
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Henrik og Per-Inge driver Gretelunds Lant-
bruk i Skåne.

48.000 slagtesvin produceres om året, og 
de to brødre driver samlet set 1.150 ha.

Vi har i mange år kørt med 2 bugserede  
maskiner, begge to-rækkede.

Vores store udfordring er tilstrækkeligt med 
personale der er kvalificerede til at betjene 
maskinerne.
 

Med den nye GRIMME Ventor er vi blot en 
mand det meste af tiden, og maskinen har 
kørt perfekt.

70% uden følgevogn, og 30% hvor det 
krævede vogn til frakørsel af kartoflerne.
Vi dyrker 245 ha kartofler totalt. 60 ha 
chips, 25 ha spisekartofler og 160 ha sti-
velseskartofler.
 
Vores beskadigelsesprocent har aldrig 
været så lav, og sæsonen aldrig tidligere 
været så afstresset.

GRIMME Skandinavien - Chr. Hyllebergs Vej 9-11 - 8840 Rødkærsbro - 8665 8499 - www.grimme.dk24 

Gretelunds Lantbruk

VENTOR 4150 - ”alting  
sagt på dejlig nordjysk…”

SCAN QR-KODEN OG SE 
GRIMME VENTOR FILM 

FRA GRETELUNDS 
LANTBRUKS AB

•  Effektivitet
•  Kørekomfort – godt udsyn 

Det er skønt at se fremad, i stedet for 
over skulderen

•  Kan åbne marken uden at køre i kartof-
lerne

•  Aftopper fjerner kartoffeltoppen, og øger 
kapaciteten på optageren

•  Stor rensekapacitet

•  Med den frontmonterede indføring, kan 
der tages kartofler op helt ud i hjørnerne

•  Meget terrængående, kan køre ud i et 
blødt hul og bakke tilbage igen

•  Stor tank med kørende aflæsning. Pas-
ser med én traktor og vogn

Ib Riisager


