
Forlængelses-
bånd fra 
SC-/TC-Serien
Skånsom opbevaring – høst succes!



NERVENSCHONUNG
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Større udbytte: Grimme 
indlagringsteknikken!
Innovative ideer og et stort antal 

tekniske nyheder udmærker Grimme 

indlagringsteknikken. Uafhængigt af om 

det drejer sig om RH indlagringstank, 

forlængerbånd eller lagerhusfyldere – 

har der har altid været lagt stor vægt 

på høj ydelseskraft, robusthed samt 

skånsom håndtering af høstudbyttet. – 

Og dette gøres ved alle arbejdsgange, 

da hvert overgangssted eller faldhøjder 

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 

indlagringsliner: Sikre et større udbytte!

Dobbelt så godt – 

Duobåndene fra TC-Serien: 

kombinationen af to 80 cm 

bredde forlængelsesbånd med 

en rækkevidde af 13 eller 

16 m imponerer med en DLG – 

præmieret „Airbag-landing“. 

Det enestående bånd – 

løftemekanisme garanterer en 

skånsom overgang af afgrøden 

fra bånd til bånd. Robust, 

enkelt indstillelig og perfekt 

afstemt – det „Dobbelte-Hit“! 

fra Grimme. 

Løber simpelthen godt – 

Transportbåndet fra SC-Serien: 

Det enkelte transportbånd med 

7 m, 9 m eller 12 m rækkevidde 

og 80 cm bredde overbeviser 

med høj ydelse og maks. 

skånsomhed af produktet. 

Den robuste konstruktion 

giver driftsikkerhed og minimal 

service behov. Let forskydeligt 

og med stor præstation – 

en ægte „Single-Hit“!

GRIMMES FORLÆNGELSESBÅND

Forlænger din succes 
med SC-/TC-Serien!
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Stærke Bånd sikre dig succes:
Single- og Duo-Bånd fra Grimme!

SC 80-7 /  SC 80-9 /  SC 80-12 /  TC  80-13 /  TC  80-16

Både single-transportbånd fra SC-serien 

og duo-forlængelsesbånd fra TC-serien 

kendetegnes med robust og sejlivet 

konstruktion. Samt finish af høj kvalitet 

viser sig med mange banebydende 

detaljerede løsninger: den ekstra 

skånsomme overgang af afgrøden takket 

være „Airbag-landing“ er DLG-præmieret. 

Aktive „bånd-sidevægge“ og en trinløst 

indstillelig bånd-hastighed på trækkets 

side øger skåneeffekten selv ved størst 

mulig ydelse. Det slanke båndstel så 

som den flade zone af transportbæltet, 

ideal til brug som sorterbånd. Kuglelejerne 

i stålbæreruller er evighedssmurte og 

vedligeholdelsesfrie permanent smøring 

giver lang levetid fordi de ikke har behov 

for service og kører uden driftstop. Sikre 

dig succes med SC-/TC-Serien!

Det el – hydrauliske båndtræk 

på træksiden (3) er trinløst 

indstillelig ved hastigheder 

mellem 20 til 50 m/min.

Skånsombehandling: 

Overgangen ved aflæssesiden (4) 

er faldhøjdeoptimeret og 

derved yderst skånsom.

Den tredobbelte fordel: 

80 cm bredde for en høj 

transportkapacitet, maks. 

produktskånsomhed pga. 

medløbende „aktive“ bånd-

sidevægge, med en mindre 

fordybning, ideal til brug 

som sorterbånd (1).

System uden behov for 

service og uden forstyrrelser: 

Stålbæreruller (2) med kuglelejer 

som er evighedssmurte. 
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Opnår mere med lethed: 

Profiter af den let regulerende 

længdetilpasning (2) for 

TC-seriens båndstel, med minimal 

kraftanvendelse, takket være 

en optimal geartransmission. 

Båndene forskydes automatisk, 

når de tilkoblede indlagringsbånd 

bliver flyttet.

Enkel håndtering: 

længdetilpasningen af båndene 

på TC-serien sker via 

et håndsving (3).

Dobbelt praktisk: En stabil 

trækstang (6) giver en sikker 

maskintransport og enkel 

afmontering.

Typisk Grimme: 

Højdeindstillingen (7) af nr. 2 

bånd fra TC-serien betjenes 

via et el-aggregat for at aflaste 

personen, som betjener maskinen.
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1

2

4 5

3

Bevægeligt og stabilt: det 

brede og stabile kørestel 

sikrer stor stabilitet. Robuste 

kørehjul og afrundede dæk 

(hjuldiameter 250 mm) nem 

og enkelt flytning (4).

Hjulsættet har 3 funktioner: med 

særskilte højdeindstillinger (5) 

udligner evt. ujævnheder. De hårde 

massive gummihjul med kuglelejer 

nedsætter rullemodstanden. 

Fodbremsen øger stabiliteten.

Umærket rekordpræstation „made 

by Grimme“: det enestående 

båndløftemekanisme med den 

DLG-præmierede ”Airbag- 

landing” (1). Giver en skånsom 

overgang fra bånd til bånd løfter 

bæreruller transportbæltet. Skader 

på afgrøden pga. hårde 

bæreruller under 

transportbæltet forekommer 

aldrig her. Den trinløse 

indstilling af faldhøjden 

justeres via en 

indstillingsspindel.



Opnå toppræstation 
ved forlængelsen!

T ILBEHØRSPROGRAM
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Større ydelse på kortere tid: 

øges den trinløse båndhastighed 

via el – hydraulisk træk (3) fra 

20–50 m/min. til 20–70 m/min.

Optimal komfort: hydraulisk 

hjultræk (4) gør kørslen uden 

manuelt betjening muligt.

Endnu et led bedre: et 

kædetræk (1) forbinder 

hovedhjulene og optimere 

styringen.

For to går det let: Et 

sæt tandemhjul (2) gør 

forskydningen enkel. PÅ 

TC-monteres et sæt tandemhjul 

ved pålæsningssiden. På 

SC-serien monteres, to 

dobbelt sæt tandemhjul 

ved pålæsningssiden 

og aflæsningssiden.
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Sæt af tandemhjul ved aflæsningssiden

Båndhastighed 20–70 m/min

Hydraulisk hjultræk

Koblingshalvdel
(for indlagringsbånd hhv. efterkoblet bånd)

FLOW-CONTROL Linie-styring

• •Sæt af tandemhjul ved pålæsningssiden

Mekanisk styring, hovedhjul, 
360̊  rotation via kædetræk
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Forhindre kvalitetstab: 

minimale faldhøjder takket være 

en indstillelig aflæssehøjde (5) – 

for afgrødens maksimale 

beskyttelse.

En god forbindelse: 

koblingshalvdelen (6) kobler 

forlængelsesbåndet med 

indlagringsbåndet. 

En automatisk forskydning 

med indlagringsbåndet 

bliver mulig.

Samlet i FLOW-CONTROL (7): 

start og stop af en komplet 

indlagringlinie via 

betjeningsterminalen 

fra indlagringsbåndet 

eller indlagringstanken. Ideal: 

start – og stopfunktionerne kan 

kobles i direkte rækkefølge.

God forbindelse: 

Et standardiseret FLOW-CONTROL 

forbindelsesstik (8) til alle 

Grimme lagerteknikmaskiner.
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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

Tekniske data

Båndbredde

Længde indtrukket

Længde udtrukket

Tilførselshøjde

Aflæssehøjde

Aflæssehøjde 2. bånd

Båndhastighed

Motorydelse

Vægt

TC
80

-1
3

SC
80

-7

TC
80

-1
6

SC
80

-9

SC
80

-1
2

800 mm

7.000 mm

–

750–1.250mm

550–1.100 mm    

–

20–50 m/min

3 kW

620 kg

800 mm

9.000 mm

–

750–1.250mm

550–1.100 mm

–

20–50 m/min

3 kW

700 kg

800 mm

12.000 mm

–

750–1.250mm

550–1.100 mm

–

20–50 m/min

3 kW

835 kg

800 mm

9.100 mm

13.450 mm

750–1.500 mm     

–

900–1.350mm

20–50 m/min

3 kW

1.550 kg

800 mm

10.600 mm

16.450 mm

750–1.500 mm        

–

900–1.350mm

20–50 m/min

3 kW

1.650 kg 
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Succes over hele linien: med lagerteknik fra Grimme

Din Grimme Eurodealer til vejledning og service direkte på stedet:

Indlagringstank

Kassefylder Stand Alone    NetsortererKompakt-Kombi: Sorteringsenhed

LagerhusfylderForlængerbånd


