
Skånsom lagring – høst succes!

Indlageringstanken 
fra RH-serien
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Optimal udnyttelse: 
Grimmes indlagringsteknik
Mange innovative ideer og tekniske detaljeløsninger 

fremhæver Grimmes indlagringsteknik. Uanset om det er 

en indlagringstank, et transportbånd eller en lagerfylder så 

bliver der altid agtet på stor ydelsesevne, robusthed og en 

skånsom behandling af afgrøden – Og dette gøres ved alle 

arbejdsskridt, da hvert overgangssted eller faldhøjde er et 

kritisk sted. Eller sagt på en anden måde: var et kritisk 

sted. Takket være de udvalgte og DLG præmierede Grimme 

innovationer optimeres indlagring til at være en skånsom, 

problemløs og hurtig arbejdsgang. Hvad enten der arbejdes 

med enkelte maskiner eller hele indlagringslinien: Sikrer et 

større udbytte!

Superkvalitet – made by Grimme: 

De bløde, slidstærke Polyurethan-

Spiralvalser opnår en ekstrem 

skånsom og effektiv rensning af 

høstudbyttet og mere effektive 

sorteringsydelser end almindelige 

stålspiralvalser. Også den 

uafhængige aktivering af 

valsegrupperne „1-3-5“ og „2-4-6“ 

dette gør, at ideelle resultater opnås 

uafhængigt af kartoflernes størrelse. 

Desuden forhindrer den specielle 

valsekontur ærgerlige stenklemmer 

top og græsviklinger. Afstands- og 

hældningsindstillingen kan indstilles 

individuelt til en optimal sortering. 

Valserne drives hydraulisk, 

i stedet for almindelige, 

vedligeholdelsesintensive kædedrev.

GRIMME KNOW-HOW

Der er mange grunde til at vælge 
RH-serien. Her de fire vigtigste!

Maksimal ydelsesevne: De dybe lameller i 

tankens bund giver en optimal transporteffekt 

og derved maksimal udnyttelse af volumen og 

tankkapaciteten. – Dybe, bløde tanklommer 

giver en skånsom behandling af afgrøden, 

en ensartet tømning med lav rullehældning, 

og en hurtig tømning af resterne.

Bærende ruller: Den stabile 

konstruktion af tankens bund er 

frit bærende. Det robuste 

rullebundsbånd med store, 

udvendige ruller sikrer en lang 

levetid, lav rullemodstand og 

en minimal servicebehov.

Mange fordele på en gang:

 Yderleddet ved enden 

af tankbunden løsner 

produktstrømmen, optimerer 

det jævne produktflow frem til 

rensevalserne og sørger for en 

kontinuerlig forsyning af de 

efterfølgende maskiner.
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Let pålæsning: Gummi 

pålæsningsdugen forhindrer 

kartoflerne i at rulle tilbage 

under pålæsningen. Den kan 

indstilles i højden og tilpasses 

forskellige vogntyper. 

Kvalitet fra starten: E-Klassen, 
enkel og brugervenlig startklasse 

RH 12-40 E  / RH 16-40 E  /  RH 20-45 E  /  RH 20-60 E

Jævnt flow: Tankafstrygerkant på 

indlagringstanken giver et ensartet 

produktflow og en jævn påfyldning 

af de efterfølgende maskiner. 

Afstrygerkanten kan indstilles 

(ekstraudstyr) – for at sikre en 

optimal dosering af strømmen på 

afgrøden. Gummitankens bund 

sikrer en skånsom, trinløs transport

af afgrøden og de bløde medbringer 

sikre en hurtig resttømning.

Sikker transport: Standardmæssigt 

er RH 12-40 E udstyret med en 

jordtragt og en produktudløbssliske. 

Efter ønske kan den 

maksimalt udstyres med et

 jordbortføringsbånd (ekstraudstyr).

RH 12-40 E

Grimmes Six-Pack: Afstanden 

imellem PU-valserne kan vha. en 

håndventil (1) øges fra 5 til 55 mm 

for at opnå en maksimal frasortering 

af sten og smuds samtidigt med en 

maksimal produktskånsomhed (2).

 Takket være det hydrauliske træk 

er en trinløs regulering af valsernes 

hastighed muligt via en 

håndreguleringsventil (1).

Innovativ. Skånsom håndtering af afgrøden. 
Stor kapacitet: detaljeret udstyrsoversigt 
til E-Klassen

Fra pålæsningen til valserengøringen, udsøgte 
originale Grimme detaljeløsninger:

Til pålæsningen:
•  Påfyldningstragten egner sig ideelt til 

påfyldning med bagtipvogn 
•  Justerbar, fjedret gummi pålæsningsdug 

(ekstraudstyr) til hurtig tilpasning til 
forskellige bagtipvogne – også optimalt 
egnet til tømning af kartoffelkasser

Til transport af afgrøden:
•  Blød, skånsom gummibund med 

15 mm medbringer
•  Trinløs justerbar hastighed af tankbunden 

via en manuel reguleringsventill

E-Klassen: robust og brugervenlig 

indlagringstank, modellerne fra E-Klassen 

udmærker sig ikke kun med et fornuftigt 

pris-/ydelsesforhold, stor kapacitet, 

maksimal skånsomhed håndtering af 

afgrøden samt et stort antal innovative 

og praktiske løsninger.

1 2
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Overblik over modelvarianterne 

fra E-klassen

Mange fordele på en gang: 

Yderleddet ved enden 

af tankbunden løsner

produktstrømmen, optimerer 

det jævne produktflow frem til 

rensevalserne og sørger for 

en kontinuerlig forsyning af 

de efterfølgende maskiner.

20-45 E

300 cm

200 cm

450 cm

200 cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

9,5 m3

16-40 E

290 cm

140 cm

400 cm

160 cm

6

4 m3

12-40 E

290 cm

140 cm

400 cm

120 cm

6

4 m3

20-60 E

300 cm

200 cm

600 cm

200 cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

16 m3

RH-serien

Indlæsnings bredde

Tankbundens bredde

Tankbundens længde

Rensevalser bredde

Rensevalser antal
 

Tankvolumen

Udsøgte fordele: E-modellerne 

fra Grimme glimrer med et 

afstemt pris-/ydelsesforhold.

RH 20-45 E

Optimal rengøring: Med 

TURBO-CLEAN rengøring 

(ekstraudstyr) opnås en stor 

centrifugalkraft ved maks. 

omdrejningstal, som sørger for 

en effektiv rensning af spiral-

valserne. – Ideel til svær jord!

Til jordsortering:
•  6 Polyurethan-Spiralvalser med variabelt 

omdrejningstal
•  Hurtig valserensning TURBO-CLEAN 

rengøring (ekstraudstyr)
•  Manuel hældnings- og afstandsindstilling 

af renseaggregatet
• Valsetræk via hydraulisk tandhjulspumpe
 
Til fordeling af afgrøden:
•  Produkt- og jordsorteringsbånd med 

„Venstre-/off/højreløb“ samt trinløs 
hastighedsindstilling via en mekanisk 
styreventil

Det omfangsrige, originale Grimme 
tilbehørsprogram findes på siderne 11–13.
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Kompakt og klasse: 
kompaktklassen

RH 16-40

Korrekt indstilling: Med 

hydrauliske hældnings- og 

afstandsindstillinger (ekstraudstyr) 

indstilles rensningsprocessen 

helt nøjagtigt til sorteringsbehovet.

Den kompakte indlagringstank model 

RH 16-40 med en tankvolumen på 4 m3 

(ekstraudstyr: 5,5 m3) udmærker sig 

ikke kun med stor kapacitet og samtidigt 

maksimal skånsom håndtering af 

høstudbyttet, men også med mange 

innovative udstyrsdetaljer. Optimalt 

afstemt efter hinanden: RH 16-40 i 

kombination med en kassefyldningsmodel 

fra GBF-serien.

Produktbånd: Skånsom 

transport af afgrøden til 

begge sider – samt et 

jordbånd til frasorteringen 

giver en optimal flow 

af afgrøden.  

Overblik over de vigtigste 

tekniske data for kompaktklasse-

modellen RH 16-40:

16-40

290 cm

140 cm

400 cm

160 cm

6

4 m3 

ekstra udstyr: 5,5 m3

RH-serien

Indlæsnings bredde

Tankbundens bredde

Tankbundens længde

Rensevalser bredde

Rensevalser antal

Tankvolumen

Innovativ. Skånsom håndtering af afgrøden. 
Stor kapacitet: detaljeret oversigt over 
udstyret til kompaktklassen

Komfort i serie: Via en GBT betjenings-
 terminal betjenes alle funktionerne på 
indlagringstanken. Fra pålæsningen til 
valserengøringen tilbydes alle Grimmes 
originale detaljeløsninger:

Til pålæsningen:
•  Påfyldningstragten egner sig ideelt til 

påfyldning med bagtipvogne
•  Justerbar, fjedret aflæsningsdug 

(ekstraudstyr) til hurtig tilpasning til 
forskellige bagtipvogne – også optimalt 
egnet til tømning af kartoffelkasser

Enestående: Den robuste RH 16-40 

er udstyret med elektro-hydraulisk 

træk via en Load-Sensing-Pump. 

Den afgørende fordel: Den trinløse 

hastighedsindstilling af alle 

trækkomponenter dvs. en tilpasning 

til det individuelle ydelsesbehov! 

Endnu et plus: Den lange levetid og 

ingen vedligeholdelse.
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Bedre i kombination: Grimme 

indlagringstank med integreret 

kassefyldningsmodul fra 

GBF-serien. Herved opnås en 

bedre strøm af afgrøden med 

en kort transportstrækning og 

unødvendige faldhøjder undgås – 

enkel maskinhåndtering samt 

optimal, skånsom behandling 

af afgrøden.

Store fordele: Med den store 

tragtsliske (uden tankafstrygerkant) 

til RH 16-40 øges tankvolumen 

yderligt fra 4 til 5,5 m3.

Optimal rengøring: Med 

TURBO-CLEAN rengøring 

(ekstraudstyr) opnås en stor 

centrifugalkraft ved maks. 

omdrejningstal, som sørger for 

en effektiv rensning af spiral-

valserne. – Ideel til svær jord!

Alt under kontrol: Via GBT 

betjeningsterminal betjenes alle 

funktionerne på indlagringstanken. 

f.eks. tankbundhastigheden, 

og (ekstraudstyr) hældnings- 

og afstandsindstilling af 

rensevalserne samt TURBO-CLEAN.

Til transport af afgrøden:
•  Blød, skånsom gummibund med 

15 mm medbringer
•  Trinløs regulerbar tankbund-hastighed 

via betjeningsterminalen GBT 
(inkl. 0 til 100 %-visning)

•  Med FLOW-CONTROL er det muligt at starte 
og stoppe en komplet indlagringsline via en 
central betjeningsterminal (ekstraudstyr)

Til jordsortering:
•   6 Polyurethan-Spiralvalser med 

variabelt omdrejningstal
•  Hurtigvalserengøring TURBO-CLEAN 

(ekstraudstyr)
•  Manuel hældnings- og 

afstandsindstilling af rensningsvalserne 
(som ekstraudstyr: hydraulisk)

•  Trinløst, elektro-hydraulisk drev via en 
Load-Sensing-Pump

 
Til fordeling af afgrøden:
•  Produkt- og jordbånd med „Venstre-/off/

højreløb“ samt trinløs hastighedsindstilling 
via en mekanisk styreventil

•  Ideelt til optimal påfyldning af kasser 
kan kombineres med Grimme 
kassefyldningsmodulet fra GBF-serien

Det omfangsrige, originale Grimme 
tilbehørsprogram findes på siderne 11–13.
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Mere end forventet: 
overklassen

RH 20-45 /  RH 24-45 /  RH 20-60 /  RH 24-60 /  RH 24-60 XXL*

Super klasse: De store 

påfyldningsbredder egner sig ideelt 

til påfyldning af med bagtipvogne. 

Gummi pålæsningsdug, kan justeres 

i højden (ekstraudstyr) – til en 

optimal tilpasning til forskellige 

anhængere. Sidetætningen sørger 

for, at afgrøden ikke spildes. 

Mange fordele på en gang: 

Yderleddet ved enden af 

tankbunden løsner 

produktstrømmen, optimerer 

det jævne produktflow frem 

til rensevalserne og sørger for 

en kontinuerlig forsyning af 

de efterfølgende maskiner.

* Ekstraudstyr 

Tidsbesparende: 

Trækstangen har 

en knækfunktion, 

afmontering er ikke 

absolut nødvendigt.

Innovativ. Skånsom håndtering af afgrøden. 
Ydelsesstærk: detaljeret oversigt over 
udstyret til overklassen

Komfort i serie: Via GBT betjenings-
terminal betjenes alle funktionerne på 
indlagringstanken. Fra pålæsningen til 
valserengøringen profiterer De af Grimmes 
originale detaljeløsninger:

Til pålæsningen:
•  Påfyldningstragten egner sig ideelt til 

påfyldning med bagtipvogne 
•  Justerbar, fjedret gummi aflæsningsdug 

(ekstraudstyr) til hurtig tilpasning til
forskellige bagtipvogne – også optimalt 
egnet til tømning af kartoffelkasser

Maksimal kapacitet og komfortabel 

indlagringstank fra overklassen med 

tankvolumen fra 9,5 til imponerende 19 m3 

specielt egnet til fyldning med store 

bagtipvogne. Grimmes innovative løsninger 

i overklassen med enkel betjenings-

komfort, maksimal skånsom håndtering 

af afgrøden og enorm ydelseskraft. 

De praksisorienterede løsninger fra 

overklassen er overbevisende. – Læs 

herom på de næste sider og kontakt 

efterfølgende din Grimme forhandler.



Helt klart bedre: Den 

standardmæssige, 

hydrauliske hældnings- og 

afstandsindstilling – til en 

optimal rengøring af afgrøden. 

Valserne trækkes direkte 

hydraulisk – og ikke med, 

vedligeholdelsesintensive 

kædetræk!

Succes med: CAPACITY-CONTROL-systemet (ekstraudstyr) 

regulerer tankbundens hastighed automatisk og sørger for optimal 

forsyning af afgrøden, uden manuel justering. Styringen reguleres 

trinløs via en ultralydssensor, 

indstillingen reguleres via GBT.

Dobbelt praktisk: Det ekstra knæk nederst 

på tankbunden øger ikke kun volumen, men 

reducerer samtidig risikoen for beskadigelser 

af tankbunden.

Til transport af afgrøden:
•  Ekstremt skånsom lameltankbund med 

dybe, bløde lommer
•  Trinløst regulerbar tankbundhastighed via 

betjeningsterminal GBT 
•  Med FLOW-CONTROL er det muligt at starte 

og stoppe en komplet indlagringsline via en 
central betjeningsterminal (ekstraudstyr) 

•  Automatisk regulering af tankbund-
hastigheden via CAPACITY-CONTROL
til optimal påfyldning af efterkoblede 
maskiner (ekstraudstyr)

Til jordsortering:
•  6 Polyurethan-Spiralvalser med variabelt 

omdrejningstal (ekstraudstyr op til 14 valser)
•  Hurtigvalserengøring TURBO-CLEAN 

(ekstraudstyr)
•  Fraktioneringsvalser af Polyurethan til optimal 

forsortering af afgrøden (ekstraudstyr)
•  Standard, hydraulisk hældnings- og 

afstandsindstilling af rensevalserne
•  Trinløst, elektro-hydraulisk træk via en 

Load-Sensing-Pump
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Optimal rengøring: Med 

TURBO-CLEAN rengøring 

(ekstraudstyr) opnås en stor 

centrifugalkraft ved maks. 

omdrejningstal, som sørger for 

en effektiv rensning af spiral-

valserne. – Ideel til svær jord!

Hurtig tømning øger slagkraften: 

En påfyldningsbredde på 

300 cm gør bugseringen samt 

påfyldningen lettere i forhold 

til indlagringstanken. Ved XXL-

udførelsen (ekstraudstyr) øges 

volumen til 21 m3 samt en 

påfyldningsbredde på 340 cm.  

Overblik over modelvarianterne 

for overklassen

Teknik med dobbeltfunktion: 

Indtil 14 Polyurethanvalser giver 

en ekstrem skånsom og effektiv 

rengøring. Det særlige clou her: 

I en arbejdsgang separeres 

afgrøden, samtidig med at jord, 

græs og tilsætninger frasorteres.

Betjeningsterminalen: Alle vigtige indstil-

lingsmuligheder styres nemt via betjenings-

terminalen GBT. F.eks. tankbundhastigheden, 

afstands- og hældningsindstillingen til 

rensevalserne samt produkt og jordbånd eller 

TURBO-CLEAN (som fås som ekstraudstyr). 

Til fordeling af afgrøden:
•  Produkt- og jordbånd med „Venstre-/off/

højreløb“ samt trinløs hastighedsindstilling 
via betjeningsterminalen GBT

Det omfangsrige, originale Grimme 
tilbehørsprogram findes på siderne 11–13.

24-60

300cm

240cm

600cm

240cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

19m3

20-60

300cm

200cm

600cm

200cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

16m3

24-45

300cm

240cm

450cm

240cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

11m3

24-60 XXL

340cm

240cm

600cm

240cm

6 (ekstra udstyr: 
8)

21m3

20-45

300cm

200cm

450cm

200cm

6 (ekstra-
udstyr: 8)

9,5m3

RH-serien

Indlæsnings bredde

Tankbundens bredde

Tankbundens længde

Rensevalser bredde

Rensevalser antal
 

Tankvolumen
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T ILBEHØRSPROGRAM

Bliv fuldstændig tilfreds: 
Grimmes omfattende originale tilbehørsprogram

RH
 2

0-
45

RH
 2

0-
60

RH
 2

4-
60

RH
 2

4-
60

XX
L

° Standard     • Ekstraudstyr      – Ikke muligt

• •

•

• • •

•

••

•

• • •

• • • •

• •

• • •

•

•

• • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

• • • •

– –

– – –

– – –

–

–

– –

–

– – –

– – –

– – –

– – –

– – –

–

–

RH
 2

0-
60

 E

•

•

•

•

•

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– – – –

–

– –

–

–

–

– –

– – – –

°°°°

°°°°

RH
 1

2-
40

 E

RH
 1

6-
40

 E

RH
 2

0-
45

 E

Affjedret gummi 
pålæsningsdug

1

Tank tragtforlænger  
(uden afstrygerkant)

2

Indstillelig 
tankafstrygerkant 
(til stor indlagringstank)

3

CAPACITY-CONTROL
(sensor og software til 
kapacitetsregulering)

4

To ekstra rensevalser5

TURBO-CLEAN6

Sidevendt 
frasorteringsbånd

7

Fraktioneringsenhed8

Hydraulisk afstands- 
og hældningsindstilling

9

Frasorteringsbånd 350cm 
(i stedet for 300 cm)

10

Elektrisk koblede 
frasorteringsbånd

11

Faldbremse
(til frasorteringsbånd)

12

Falddug med gasdæmper
(til frasorteringsbånd)

13

Rotorfordeler til løg o.a.14

AFG-boks 220 V
(tilkobling af fremmede 
maskiner/apparater)

16

AFG-boks 400 V
(tilkobling af fremmede 
maskiner/apparater)

16

FLOW-CONTROL 
(Hard- og Software 
til liniestyring)

15

E-KLASSSE OVERKLASSE

RH
 2

4-
45

•

•

•

•

•

•

• ••

•

•

•

•

•

•

–

–

°

°

 KOMPAKT-
KLASSE

RH
 1

6-
40

•

•

•

•

•

°

•

•

•

–

–

–

–

–

–

°

°



Optimere rensningen: med to ekstra Polyurethan-Spiralvalser 

(ekstraudstyr)

Udvidet længde: Mulighed for forlængelse af bånd fra 

300 cm til 350 cm (ekstraudstyr)

Altid den rigtige højde: med gummi pålæsningsdugen tilpasses 

højden i en håndevending nemt til forskellige anhængere.

Et godt alternativ: Det hydrauliske hældnings- og 

afstandsindstilling giver en fleksibel og smidig tilpasning 

til de individuelle indlagringskrav.

Løsner produktet: Rotorfordeler løsner produktstrømmen 

og giver en skånsom overførsel til den efterfølgende 

rensningsenhed (ekstraudstyr).

Optimal rengøring: med TURBO-CLEAN rengøring (9) 

(ekstraudstyr) opnås en stor centrifugalkraft ved maks. 

omdrejningstal, som sørger for en effektiv rensning af 

spiralvalserne. – Ideel til svær jord!

God investering: Falddug med gasdæmper (ekstraudstyr) 

monteres på produktbånd. Fordelen: Faldhøjden reduceres 

betydeligt og kasserne fyldes mere skånsomt.

Kæmpestore fordele: med tragtforlænger (og tankafstrygerkant) 

til RH 12-40 E eller RH 16-40 øges tankvolumen yderligt.

5

10

1

9

14

2

13

6
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Samlet transport: Ved intensiv jordrensning med 14 valser 

fremkommer der store jordmængder. Det sidevendte jordbånd 

opsamler jorden og afleverer den samlet. Således undgås 

montering og brug af flere lange bånd. 

Ensartet flow: Afstrygerkanten til RH 16-40, RH 16-40 E 

og RH 12-40 E giver et ensartet produktflow – samt en jævn 

påfyldning af efterkoblede maskiner.

Alt under kontrol: Med FLOW-CONTROL (15) er det muligt at starte og 

stoppe en komplet indlagringsline via en central betjeningsterminal. Alle 

Grimme – maskiner kan kobles i linje med FLOW-CONTROL-styringen. Også 

fremmede maskiner/apparater. Dette kræver: AFG-boksen (16). Med den 

kan disse problemløst integreres i Start / Stop rækkefølgen (ekstraudstyr).

Dobbelt succes over det hele: Med optionen FLOW-CONTROL-DUO er det 

for første gang muligt at koble en indlagringslinie med to produktstrømme,

via betjeningsterminalen GBT for målrettet at indlagre den forsorterede 

vare i kasser, samtidigt med at hovedafgrøden indlagres på feks. løslager 

med et Duo-forlængerbånd og en lagerhusfylder.

Bedste sorteringsresultater: Med fraktionsenheden med op 

til 14 Polyurethan-Spiralvalser (7+7 valser) opnås en effektiv 

og skånsom sortering – samt maksimal rengøring og skånsom 

håndtering af afgrøden, selv under vanskelige betingelser.

Til enhver situation: Med faldbremsen bremses afgrøden, 

hvorefter det ledes forsigtigt ned i kassen.

Komfortabel løsning: Det elektrisk koblede 

„Venstre-/off/højreløb“ for aflæssebåndene – 

styres optimalt via GBT betjeningsterminalen.

4

15

3

7 8

16

1211

Succes med: CAPACITY-CONTROL-systemet (ekstraudstyr) 

regulerer tankbundens hastighed automatisk og sørger for optimal 

forsyning til sorterbordene og til hele indlagringslinien uden 

manuel justering. Styringen reguleres trinløs via en ultralydssensor.

NYHED



Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

140 cm

400 cm

120 cm

290 cm

85–100 cm

120–135 cm

120–135 cm

65x200 cm*

–

–

4 m3/ 5,5 m3*

600 cm

6

–

Trinløs
0,5–5 m/min

140 cm

400 cm

160 cm

290 cm

85–100 cm

120–135 cm 

120–135 cm

65x300 cm*

65x300 cm*

–

4 m3/ 5,5 m3

600 cm

6

–

Trinløs 
0,5–5 m/min

200 cm

450 cm

200 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm

65x300 cm**

65x300 cm

–

9,5 m3

580 cm 

6 (8*)

–

Trinløs 
0,5–5 m/min

140 cm

400 cm

160 cm

290 cm

85–100 cm

120–135 cm 

120–135 cm 

65x300 cm

65x300 cm

–

4 m3/ 5,5 m3*

600 cm 

6

–

Trinløs 
0,5–5 m/min

200 cm

600 cm

200 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm

65x300 cm**

65x300 cm

–

16 m3

730 cm 

6 (8*)

–

Trinløs 
0,5–5 m/min

200 cm

450 cm

200 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm

120 cm
(95 ved CF)

65x300 cm**

65x300 cm

80x300 cm*

9,5 m3

680 cm 

6 (8*)

7+7

Trinløs 
0,5–5 m/min

240 cm

450 cm

240 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm
(95 ved CF)

65x300 cm**

80x300 cm

80x300 cm*

11 m3

680 cm 

6 (8*)

7+7

Trinløs 
0,5–5 m/min

240 cm

600 cm

240 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm
(95 ved CF)

65x300 cm**

80x300 cm

80x300 cm*

19 m3

830 cm 

6 (8*)

7+7

Trinløs 
0,5–5 m/min

200 cm

600 cm

200 cm

300 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm
(95 ved CF)

65x300 cm**

65x300 cm

80x300 cm*

16 m3

830 cm 

6 (8*)

7+7

Trinløs 
0,5–5 m/min

240 cm

600 cm

240 cm

340 cm

85–100 cm

125 cm 

120 cm
(95 ved CF)

65x300 cm**

80x300 cm

80x300 cm*

21 m3

830 cm 

6 (8*)

7+7

Trinløs 
0,5–5 m/min

Tankbundens bredde

Tankbundens længde

Rensevalser bredde

Indlæsnings bredde

Indlæsnings højde

Aflæssehøjde:

Produktbånd

Jordbånd

Jordaflæsse-bånd

Produktaflæsse-bånd

Fraktionerings-bånd

Tankvolumen

Total længde

Rensevalser

Jordrensnings-/ 
Sorteringsvalser*

Tankbundens 
hastighed

RH
 1

2-
40

 E

RH
 1

6-
40

 E

RH
 2

0-
45

 E

   
RH

 1
6-

40

RH
 2

0-
60

 E

   
  R

H 
20

-4
5

RH
 2

4-
45

RH
 2

4-
60

RH
 2

0-
60

   
  

RH
 2

4-
60

 X
XL

Tekniske data

Indlagringstank

Kassefylder Stand Alone Netsorterer Kompakt-Kombi: Sorteringsenhed

Lagerhusfylder

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com
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6
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9
0

2
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A 
  

1
1

/0
9

/1
0

0
0

* Ekstraudstyr   ** Afhængigt af udførelse

Forlængerbånd

Succes over hele linien: med lagerteknik fra Grimme


