TECHNIKA BURACZANA
Więcej informacji na temat technologii Grupy GRIMME można znaleźć na stronie www.grimme.com.

REXOR
Aby uzyskać więcej
informacji, proszę
kliknąć tutaj

REXOR 6300 Platinum

Highlights

Najcichsza kabina na rynku z dużym przeszkleniem
gwarantuje najlepsze i komfortowe warunki pracy
oraz optymalną widoczność
Ergonomiczny podłokietnik (z regulowaną wysokością)
z joystickiem wielofunkcyjnym i elementami obsługi z
możliwością bezpośredniej regulacji najważniejszych
funkcji. Koncepcja obsługi ErgoDrive z dwoma
terminalami (CCI 100)

Zbiornik 45 m³ | 30 t
Szybkie i równomierne napełnianie
przez automatyczny ślimak

Poprzeczny i podłużny przenośnik
zgrzebłowy z automatyczną regulacją
prędkości obrotowej ułatwia pracę
Długa i szeroka taśma wyładowcza
zapewnia całkowity wyładunek poniżej
jednej minuty

Udoskonalony kształt
zbiornika zapewnia
optymalną widoczność na
taśmę wyładowczą

Oszczędny silnik MercedesBenz Motor o mocy 653 KM

Różne rozstawy rzędów:
45 cm | 48 cm | 50 cm | 18“ | 20“
Największy wybór zespołów
wyorujących: Hydraulicznie napędzane
wyciągacze kołowe lub lemieszowe.

Największa różnorodność
systemów odliściania:
Oryginał:
odliściacz FM
rozdrabniacz mieszany
rozdrabniacz kombi
rozdrabniacz standardowy
Bezobsługowy minimalny
dogławiacz GRIMME z
powłoką wolframową

Oś portalowa zapewniająca
najwięcej przestrzeni dla
taśmy odsiewającej na rynku,
z automatyczną rewersją
Innowacyjna koncepcja obsługi prętów
rusztowych z szybką zmianą ustawień,
nawet o 80 % szybsza wymiana prętów
rusztowych na sprężyste zęby rusztowe

Nowa koncepcja dla
elewatora kołowego:
konstrukcja z kieszeniami
zwiększa o 25 % wydajność
przenoszenia i ochronę
plonu podczas transportu

3 gwiazdy czyszczące z
bezstopniową regulacją prędkości i
funkcją automatycznej regulacji
prędkości Speedtronic

Duży schowek
zapewnia
wystarczająco dużo
miejsca na części
zapasowe, narzędzia i
osprzęt

Zbiornik na paliwo
1300 l + zbiornik
AdBlue 90 l
Bardzo dobra ochrona gleby
przez 3- i 2-osiowy układ
jezdny i ogumienie
CEREXBIB

MATRIX
Aby uzyskać więcej
informacji, proszę
kliknąć tutaj

MATRIX 1200 | 1800

Szczególne cechy wyposażenia
Ponad 35 lat doświadczenia w siewie buraków
dzięki kompetencjom marki KLEINE
Do siewu buraków, rzepaku i cykorii

Najszybsze składanie na rynku: w
12 sekund, bez czujników

Obsługa ukierunkowana na
przyszłość dzięki seryjnemu
zastosowaniu ISOBUS
Internetowa platforma dla
klientów końcowych
myGRIMME z interfejsem do
przekazu danych

Siewnik punktowy w wersji
12- i 18-rzędowej

Rozwój ukierunkowany na długą
żywotność przez użycie wysokiej
jakości mocowania węży, rozłożenie
przewodów, wybór materiału i
połączenia spawane
Wysiew do krawędzi pola: złożenie
znaczników śladu na równo z szerokością
maszyny bez wysiadania z kabiny

Dostępne różne rozstawy
rzędów (45 cm i 50 cm)
Mechaniczne ustawienie
docisku redlic w 4 stopniach
(90 kg, bez użycia narzędzi)

Wysoka precyzja siewu, także przy dużych
prędkościach, dzięki małej wysokości
opadania nasion

Płynne ustawienie docisku redlic przy
sekcjach wysiewających dzięki
wspomaganiu hydraulicznemu (do
150 kg, ustawienie z kabiny) jako
opcja do siewu w mulcz

Wysiew na 27 ha bez wychodzenia z
kabiny:
zbiorniki nasion mieszczą 1,5 jednostek
siewnych buraka
Wyższy plon z wyposażeniem
seryjnym! Ustawienie gęstości
wysiewu w rzędzie i zmniejszenie
gęstości wysiewu w rzędach przy
ścieżce technologicznej: Clever
Planting

Rama nad sekcją wysiewającą
zapobiega przekazywaniu obciążeń
na aparat wysiewający
Duża oszczędność materiału siewnego
dzięki automatycznemu przełączaniu
sekcji roboczych: Section Control
Stabilny trzypunktowy układ
zawieszenia i do wyboru zaczep
kat. 2 (MATRIX 1200) lub kat. 3
(MATRIX 1200 i 1800)

Terminal sterowniczy ISOBUS CCI 800 8,4" CCI lub CCI 1200 - 12,1'' multidotykowy terminal ISOBUS z
kolorowym ekranem i czujnikiem
przeciwodblaskowym

Dokumentacja zleceń w
formacie ISO-XML jako
standard
4 różne kółka dociskające
wtórnie zagęszczające
glebę w każdych
warunkach glebowych

Siew klasyczny lub siew w
mulcz oraz siew
bezpośredni

