
Hyppekam-
former fra 
GH-serien
I god form – god succes! 



Få mere ud af det: hyppekam-
former fra GH-serien.
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Stiv hyppeenhed med 

tand til løsning af jorden 

(kan indstilles i højden) 

32 mm bred,

10 mm tyk,

390 mm lang 

45 mm bred,

12 mm tyk,

520 mm lang 

70 mm bred,

12 mm tyk,

590 mm lang 

150 mm bred,

10 mm tyk,

580 mm lang

150 mm bred,

12 mm tyk,

660 mm lang 

Hyppeenhed på bladfjedertand

med bladfjedertand

(fast monteret på forrammen)  

Hyppeenhed på bladfjedertand

med tand til løsning af jord,

(som kan justeres i højden) 

Tallerkensæt med tand 

til løsning af jorden     

(kan indstilles i højden) 
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Større. Bredere. Længere: størrelsesforholdet for tænder til løsning af jorden i oversigt.
Helt igennem robust: på det forreste, massive rammerør er der seriemæssigt monteret en tand pr. fuge – 
efter ønske kan der også som ekstraudstyr monteres større eller flere tænder. 

Hurtigt og let monteret: de stabile tænder til løsning af jord 
fra Grimme – til en intensiv løsning af jorden i dybden.

Du har valget: de redskabsversioner, 
som findes seriemæssigt i overblik.

Bladfjedertand

samt tænder til løsning 

af jorden i siden

Hyppeenhed,

stiv

Hyppenehed,

affjedret 

Tallerkensæt, 

affjedret

Vores innovative løsninger til forskellig slags jord: 
original hyppeenhed fra Grimme.
Hyppeenhed eller forskellige tallerkensæt monteres på det bageste
massive rammerør alt efter de betingelser, der kræves.

Bladfjedertand 

(fast monteret 

på rammen)

Bladfjedertand 

(kan justeres i højden)  
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Vores multitalent: monteringen af hyppeenhed, tallerkner eller tænder af forskellig
størrelse er ikke noget problem på den massive dobbeltramme med 
trepunktsophæng. En fordel mere: dens stabile konstruktion med 
ekstrem vridningsstabilitet – selv under de største belastninger. 

Hele programmet for professionelle.

Tand til løsning 

af jorden og tænder 

til løsning i siden

2

1



God styring: den store styreskive 

giver hældnings- og styrehjælp (3) –

som ekstraudstyr fås den, så den 

hydraulisk justerbar.

Et ekstraudstyr mere: affjedrede 

tallerkenskær i stedet for 

hyppeenhed (4). Din fordel: let 

at trække og en bedre smuldring.

Kamformerpladen sørger derefter 

for den ønskede kam. 
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Udstyr, som hurtigt kan betale sig: 
kamformere fra Grimme.

I topform: den fjedrende ophængte

kamformerplade former kamme

med stort volumen. Det nødvendige

tryk etableres via affjedrede 

ophæng. De ønskede kamtyper 

eller kamoverflader opnås ved 

hjælp af forskellige kamformere 

eller speedplader. 

En løsning til lettere jorder:

i stedet for kamformerplade

kan man montere gitterruller (5)

(ekstraudstyr).

Din fordel: den løse porøse 

kamoverflade er fremragende til

at optage vandet. Desuden kan

rullerne indstilles i bredden (6). 

Plads nok: kamformerpladen (1),

som er udstyret med åbninger 

foroven, egner sig fremragende 

til at køre gennem en afgrøde, 

som allerede er begyndt at 

vokse (ekstraudstyr).

Til gode resultater: dybdehjulene

kan ved hjælp af en spindel 

indstilles på den ønskede 

arbejdsdybde (2) (ekstraudstyr).

Trapez med speedplade

(ekstraudstyr)

Udadhvælvet VA med

speedplade (ekstraudstyr)

Udadhvælvet VA 

(ekstraudstyr) 

Udadhvælvet (standard)
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Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Rækkeantal 

Rækkeafstand

Hyppeenhed 
eller tallerkenskær

Tænder til løsning
af jord pr. fuge 

Flere tænder til
løsning af jord

Vægt

Bredde ved 75 cm

Længde

GH 2 GH 4 GH 6 GH 8

Bliv liggende i sporet: Grimme hyppeenhed 
med enkeltrækkeformer.

Optimal arbejdsdeling: bladfjedertanden med hyppeenhed (kan justeres i højden) løsner

jorden. Den affjedrede former anbringer jorden sikkert på kammen. – Som ekstraudstyr

kan enkeltrækkeformeren kobles sammen og derved fungere som lukket kamformer.

Let og løst: enkeltrækkeformeren i arbejde.

Fri bane: det er problemløst at komme igennem,

også når det drejer sig om store afgrøder. 

Perfekt resultat: store udadhvælvede volde – 

til en optimal udvikling for kartofler.

Efter ønske

Tekniske data 
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75 cm
Ekstraudstyr:
over 75 cm

1

Ekstraudstyr 

500 kg

2.000 mm

2.500 mm

4

75 cm
Ekstraudstyr:
over 75 cm

1

Ekstraudstyr 

800 kg

3.280 mm

2.500 mm

6

75 cm
Ekstraudstyr:
over 75 cm

1

Ekstraudstyr 

1.200 kg

4.800 mm

2.500 mm

8

75 cm
Ekstraudstyr:
over 75 cm

1

Ekstraudstyr 

1.600 kg

6.300 mm

2.500 mm


