
Groente techniek
Machines voor een  
succesvolle groenteteelt
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Groente telen met 
profiel en karakter
De teelt van groente vereist veel know-how over de 

voorbereiding van de bodem voor zaaien, verplegen 

en rooien. Vertrouw op de ervaring die Grimme 

al jaren heeft in ontwikkeling van machines voor de 

professionele telers. Profiteer van de mogelijkheden 

waarin wij meegaan in uw specifieke behoeftes 

betreffende de groenteteelt. Om daarmee ook in 

de toekomst succesvol te kunnen oogsten.
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Specialist over de gehele breedte!

Het kleine 1x1 van teeltmethodes:

Voor de oogst van groenten op enkele rijen is de rijafstand (3) van 
groot belang. Het bepaalt samen met de groeidiepte van de teelt 
de manier van rooien.

teelt�met�enkele�rijen�in�het�volle�veld

teelt�op�ruggen

Groentesoorten zijn gevoelig voor een teveel aan vocht. Daarom 
teelt men op ruggen. Al naar gelang de rijen gezaaid zijn, spreekt 
men van enkele-, dubbele- of driedubbele rijen.

Rug- resp. bed bovenkant

Rug- resp. bed schouder

Rug- resp. bed flank

Rug- resp. bed voet

A

B

C

D

Maatgevend�plannen�–�succesvol�oogsten�

Spoorbreedte van de trekker
Hart band tot hart band

Bandbreedte van de trekker
Komt in de regel overeen met de afstand van bed tot bed

Rijenafstand

Rijenbreedte
Komt in de regel overeen met de afstand van rug tot rug

Rug- resp. bedhoogte

Breedte van de rug- resp. bed bovenkant

Breedte van de rug- resp. bed onderkant

Bedafstand
Bedmidden tot bedmidden

Gemiddelde rijenafstand
Afstand dubbele rij midden tot dubbele rij midden
Afstand driedubbele rij midden tot driedubbele rij midden

Binnenste rijafstand

De volleveldsgroenteteelt vereist vaak speciaal 

aangepaste oplossingen. Grimme heeft de know-how 

om bestaande machineconcepten zo aan te passen, 

dat ze voor meerdere speciale teelten te benutten zijn. 

Vertrouwt u op dit vakmanschap voor meer succes 

bij de teelt en oogst van uw wortel- en knolgroenten.

Hoe dan ook, hoe u uw groente ook teelt, wij vinden 

met u een passende oplossing.

Maatgevend voor de teeltmethode van de groenten is de 
spoorbreedte van de trekker (1) met inbegrip van de breedte 
van de band (2). Voor de opname van het gewas is ook de 
bedbreedte aan de voet (D) en aan de bovenkant (A) van belang.

teelt�op�bedden

teelt�in�gesepareerde�bedden

Bodems, met een hoog percentage stenen en kluiten, kunnen 
vooraf machinaal gesepareerd worden. De bodem wordt 
dan losgemaakt en belucht. Gebruikelijk zijn bedbreedtes die 
afgestemd zijn op de spoorbreedtes van 1,5 m of 1,8 m.
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teelt�in�(gesepareerde)�MaXi-Beet

Met de teelt van groenteculturen in MAXi-Beet slaat Grimme 
een nieuwe weg in. Bij een spoorbreedte van 2,70 m levert 
dat een tot 10 % grotere teeltoppervlakte op. Dat geeft de term 
”Harvesting Succes” een nieuwe dimensie.
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Volleveldsfrees voor de lichtere  
omstandigheden: eenvoudig  

af te stellen en exact in  
de diepteregeling. Robuuste  

krachtoverbrenging door  
tandwielaandrijving. Optioneel  

met twee-zijdige aandrijving  
voor krachtige bodembewerking  

op het hoogste capaciteits- 
niveau in de groenteteelt.  

De tussengemonteerde  
volleveldshaken (2) ziin  

demonteerbaar, zodat de frees  
ook voor het aanfrezen van de  

ruggen benut kan worden.

Voorjaarstechniek

� standaard freeshaken:  
slijtvast opgelast

� Widia freeshaken:  
hard als diamant

� speciale freeshaken: 
met een slagvast  
hardmetaal voor  

steenrijke bodems

Fijne voorbereiding voor fijne zaden –
precisie en capaciteit met Grimme

Voor nog meer draagkracht  
en precieze diepteregeling  

bieden wij zowel standaard (3), 
dubbele (4), alsmede extra 

brede ondersteuningswielen (5) 
aan voor iedere frees.

Hoe zwaarder de bodem, des te  

belangrijker is de rugopbouw. Frezen  

maken de bodem los en beluchten  

de bodem, ze verkleinen kluiten en  

verhogen daarmee de zeefcapaciteit  

bij het rooien. Voor u betekent dat  

gelijkmatige groei in een losse bodem  

en een hogere opbrengst. Economisch 

neveneffekt: minder personeel bij het  

uitlezen van kluiten op de rooimachine 

en een hogere zeefcapaciteit van  

de machine.

Grimme voorjaarstechniek 
voor de wortelteelt

slijtvast�bij�elke�bodem!�(1)
2
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Precies gevormd – mooi glad: 
Met de hydraulisch aangedreven 
rollen achter de frees wordt  
de basis gelegd voor een  
nauwkeurige aflegging van  
het zaad. De breedte van 
de rugbovenkant is variabel  
en kan daarmee aangepast  
worden voor enkele-, dubbele-, 
en driedubbele rijen.  
Schone flanken van de rug  
ondersteunen de latere  
mechanische onkruidbestrijding.

Vrij baan voor uw groenten:
open onafhankelijke rugvormer

Zorgvuldige rugopbouw vanaf  
het begin! Open, onafhankelijk 
opgehangen rugvormers (1) 
zijn ook bij reeds uitgelopen  
groentegewassen nog  
inzetbaar en daarmee ideaal bij 
mechanische onkruidbestrijding.
De rugvormers zijn onafhankelijk 
opgehangen (2) en instelbaar 
d. m. v. veerdruk (3). Het  
massieve dubbele frame (4) 
maakt het mogelijk om  
eenvoudig schijven of tanden in 
verschillende maten te monteren.

Fijne voorbereiding voor fijne zaden –
precisie en capaciteit met Grimme
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Of u nu volvelds (1) …

Grimme loofpoetser:
daarmee wordt poetsen kinderspel

ooGstVoorBereiDinG

… of op ruggen (2) …

… of op bedden (3) poetst, de 
machine slaat altijd een goed 

figuur. Met de omkeerbare 
uitworp kunt u zelf beslissen 

of de loofresten links of rechts 
uitgeblazen worden.

Zoveel als nodig, zo weinig als  
mogelijk: U beslist hoeveel  

loofresten er op de wortels blijven! 
Eenvoudige instelling en snel  
wisselen van de poetsklepels  

maken het mogelijk om aan te 
passen naar iedere omstandigheid.

Rugkoppers zijn wanneer  
gemonteerd achter loofklappers  
of loofpoetsers in staat tot een  
hoge capaciteit. Het lange loof 

wordt verwijderd, zodat de  
schijven aansluitend de  

fijnafwerking overnemen en  
de koppen op de gewenste  

hoogte verwijderen.

... dan de klepels wisselen ... ... en dan de bouten  
vastdraaien. Klaar!

Klepels wisselen wordt  
gemakkelijk gemaakt: Eerst  
de bouten losmaken ...

Omdat eenvoudig, eenvoudig  
simpel is: De bekroonde QUicK-FiX  
bevestiging maakt klepels wisselen 

zo gemakkelijk. Zo kunt u met weinig 
handelingen op de  

diverse omstandigheden  
reageren. Een  

”uitstekende” oplossing!

32
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NIEUW
Automatische hydraulische  
diepteregeling met vlakstelling 
met behulp van de middenste 
tastwielen. Daarmee poetst u net 
zoveel loof af als u zelf wilt. Zelfs 
bij verschillende spoordieptes.  
Zo heeft u ook bij moeilijke  
omstandigheden precies het 
loofaandeel die u nodig heeft bij 
inschuren resp. direkt vermarkten.

Technische gegevens van 
de loofpoetser KP 1700

Diepteregeling die niets te  
wensen overlaat. Twee loopwielen 
voor, verstelbaar met een spindel; 
optioneel twee aanvullende  
loopwielen achter met spindels. 
Of comfortabele hydraulisch  
verstelbare loopwielen achter.

KP 1�00

Werkbreedte 1.700 mm

2 assen met rubberpoetsers 1.000 omw/min

Aanbouw aan trekker Achter- en frontaanbouw mogelijk

Loopwielen Ø ��0 mm 2 stuks standaard / 2 optie

Uitworp omkeerbaar Rechts/links

Benodigd vermogen aftakas Ca. 20 KW

Toerental aftakas 1.000 omw/min

Lengte 2.400 mm

Breedte 2.060 mm

Hoogte 1.500 mm

Gewicht 900 kg
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… of achter de trekker – Het 
loof wordt altijd schoon  
afgesneden en naar de  

zijkant afgevoerd.

Grimme bedkopper: rijonafhankelijk en 
capaciteitsverhogend 

ooGstVoorBereiDinG

Voor zowel in frontaanbouw 
aan een zelfrijder …

Diepteregeling: De rotor wordt 
in een robuust frame met  

4 spindelverstelbare loopwielen 
exact over het bed gevoerd.
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BK 1�00

Werkbreedte 1.700 mm

Roterende, gewelfde schijven 6 stuks, Ø 300 mm

Toerental van de schijven Ca. 225 omw/min

Front- of achteraanbouw Door ombouwen mogelijk

Benodigd vermogen aftakas Ca. 30 PS

Trekker aftakastoerental 800–1.000 omw/min

Loopwielen 4 stuks, 500 x 8"

Lengte 2.600 mm

Breedte 2.550 mm inklapbaar tot 1.800 mm

Gewicht 750 kg

Aktief, getrokken snijden.  
De rotor is met mechanisch  
aangedreven snijschijven  
uitgerust voor uitstekende  
prestaties en schone koppen. 
Naar behoefte kan de  
draairichting veranderd worden.

(Voor de foto zijn de  
beschermkappen weggenomen.)

Breed opgesteld: gebruikt u  
ons optionele rollenloopwerk 
voor gelijkmatige diepteregeling 
in het bed, wanneer de  
spoordieptes ongelijkmatig zijn.

Technische gegevens van 
de bedkopper BK 1700
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Gekopte ruggen, zoals  
het er uit hoort te zien.

Onze rugkopper: flexibel inzetbaar  
en precies in de uitvoering

ooGstVoorBereiDinG

Als solo machine, of in  
combinatie met loofpoetsers  

en looklappers leveren  
rugkoppers het perfecte  

resultaat.

De voor elke rug aparte  
diepteregeling in een  

parallellogram past zich altijd  
aan de rugcontouren aan,  

zonder dat er veel druk wordt  
uitgeoefend op de rug. 

(Voor de foto zijn de  
beschermkappen weggenomen.)

Technische gegevens van 
de rugkopper DK

DK

Noodzakelijke hoeveelheid olie 10 l/min

Vereiste druk van  
hydraulische motor

150 bar

Getande schijven Ø 480 mm

Toerental schijven Ca. 200 omw/min

Diepteregeling van de schijven Elk 1 luchtband, Ø 270 mm, 185 mm breed

Eenvoudige aanbouw As 80 x 50 mm

De grote schijven van de  
Grimme rugkoppers zijn  

niet gevoelig voor stenen.  
Ze zijn apart hydraulisch  

aangedreven en daarmee  
bijzonder flexibel te  

combineren met loofpoetsers, 
loofklappers of andere  

voorhanden zijnde machines.
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Loofklappers uit de KS- en HT-serie:
duurzame kwaliteit

Speciaal voor de frontaanbouw 
aan de VARiTRON is een nieuwe, 
zeer compacte loofklapper, de 
HT 200, ontwikkeld.

Het machineconcept met 
een eenvoudig om te draaien 
rotoras maakt de aanbouw 
mogelijk van de KS 75-2 voor 
front- of achteraanbouw.  
Optioneel is een zijafvoerband 
naar rechts.

Grimme bouwt sinds vele jaren 2- en  

4-rijige loofklappers voor de groenteteelt. 

Bij wortelen, selderij en andere wortel-

groenten wordt de waterafgifte na de oogst 

door het scheiden van het loof beduidend 

verminderd. Het te oogsten product blijft 

langer fris. Een te oogsten perceel zonder 

loof en onkruid maakt het mogelijk om met 

hogere rijsnelheid te rooien en vermindert 

het risico van bederf in de opslag.

NIEUW
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Klepelas met grote diameter (1) 
voor meer rust en stabiliteit.

De automatische V-snaar- 
spanning in de aandrijflijn (2) is  

onderhoudsvriendelijk en robuust.

(Voor de foto zijn de  
beschermkappen weggenomen.)

1 2

3 4

Massieve voordelen bij de oogst:
loofklapper voor front- en achteraanbouw

ooGstVoorBereiDinG

Voor elke rug- en bedvariant de 
juiste klepel uitvoering (3).  

Zo wordt zelfs loof wat tussen  
de ruggen ligt opgezogen en 

weggeslagen.

KS 75-4: Slagvaardig in  
viervoud – met de gebruikelijke 

werkbreedte van 3 m (4).

KS 75-2 in frontaanbouw:  
Robuust in inzet en zacht 

voor het gewas (hier  
bijvoorbeeld in wortelen).
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… of met een rugkopper.

(Voor de foto zijn beschermkappen  
omhoog geklapt.)

En wanneer het zicht naar  
voren beperkt is, zoals hier in 
rode bieten, dan kiest u voor de 
variant in de achteraanbouw.  
in beide gevallen is de werkgang  
te combineren: bijv. met een 
loofpoetser …

Nieuwsgierig geworden? Voor  
verdere informatie en technische
Gegevens, vraag dan onze  
speciale brochure aan!
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Volledig rooiprogramma 
voor uw groenten
Een oud spreekwoord zegt: Wie zaait zal oogsten. 

Daarom hechten wij bij Grimme er bijzondere waarde 

aan, dat de opname en scheidingsmethodes van 

iedere teeltmethode in het vlakke veld, op ruggen 

of in bedden op elkaar afgestemd zijn. Of u nu met 

een bunker- of een wagenrooier werkt, wij 

hebben in de laatste decennia vele komponenten 

speciaal voor groentesoorten aangepast. Vertrouw 

op onze ervaring.

Wortelen Uien Rode bieten Pastinaken Witlof Koolraap Zilveruien Selderij KnoflookBloembollen
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Groente rooitechniek: een compleet programma

rooitechniek

Bladzijde 16–17

Bladzijde 18–21 Bladzijde 18–21

Bladzijde 22 Bladzijde 23

1- en 2-rijige bunkerrooier

Meerrijige wagenrooier

�-rijige bunker- en wagenrooier
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rooitechniek

Sterk, wendbaar,  
gespecialiseerd en  

zelfrijdend: De 2-rijige  
groenterooimachine  
SF 150/170-60 (3).

1

2

3

De SE-familie bekommert zich  
ook om uw verse groente

1- en 2-rijige rooimachines van Grimme 

staan bekend om hun betrouwbare werking 

in de aardappelen. Met onze groente  

opties kunt u nog veel meer. Gebruikt u 

deze opties voor het rooien van  

wortelen, uien, rode bieten, of andere  

groentesoorten. Zo kunt u meer rooien  

in een langer seizoen.

Breed inzetbaar: Dat geldt niet 
alleen voor uw groente, maar  

ook voor de inzetmogelijkheden 
van onze 1- en 2-rijige  

bunkerrooiers met verstekopname.  
Onder andere voor de oogst  

van uien (2), rode bieten (1)  
en wortelen (3).
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Zwadopname met rooischaren 
en borstelband (1)

Zwadopname met rotoras en 
borstelband (2)

Zwadopname met bijzonder  
productvriendelijke 
schuimstof-trommel (3)

31 2

64 5

Keuze in Grimme groente opname

1- resp. 2-rijige scharen voor  
de wortelopname uit de rug (4).

Doorlopende rooischaren (5)

Rubberbandentrommel (6)

Gedeelde diabolo (7): 
voor drukloos rooien 
van gewassen die  
in een rug geteeld 
worden (zie bladzijde 
16 onder).

Groentespecialisten zijn er 
over de hele wereld (hier 
een voorbeeld uit Australie).

7
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De combinatie van  
gespecialiseerde opname 

met capaciteitsverhogende 
scheidingstechnieken maakt 

de GT 170 tot een meervoudig 
multitalent op alle gronden.
Daarmee rooit u met grote  

capaciteit tot 170 cm breedte.

is dit niet voldoende?  
Bekijk dan de MAXi-Beet  

methode op bladzijde 24/25.

Sterk op alle  
gronden: de GT 170

rooitechniek

Wendbaar, comfortabel en  
capaciteitsverhogend op  
alle gronden. Dat zijn de 

hoofdargumenten voor onze 
VARiTRON. Of u nu een 2-rijige 

wagenrooier (VARiTRON 200), 
een bunkermachine met 7-tons 

bunker (VARiTRON 270) of  
een ”non-stop”-variant met  

2-tons tussenbunker  
(VARiTRON 220) kiest.

De flexibiliteit van de GT 170 en de  
voordelen van een zelfrijder: de VARITRON
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Onze groente opnamesystemen  
zorgen voor een gelijkmatige 
stroom en productvriendelijke 
behandeling.

Een overvloed aan schaartypen 
voor wortelen, pastinaken,  
rode bieten, knoflook enz.  
U kunt kiezen.

Wortelvingers voor de  
opname van dubbele rijen  
in het vlakke veld (1)

Wortelvingers voor de  
opname uit bedden (2)

Voor uien en andere  
groenten, die uit het zwad  
opgenomen worden bieden  
wij een schuimstofrol (5) aan.

Zonder druk gaat het beter:  
Een ultrasone-sensor (6) zorgt 
voor een diepteregeling zonder 
druk op de rug en daarmee  
maximale productvriendelijkheid.

De flexibiliteit van de GT 170 en de  
voordelen van een zelfrijder: de VARITRON

Scherp tot aan de top: de groente opname- 
systemen van de GT 170 en de VARITRON

21

43
Wortelvingers voor de  
opname uit de rug (3)

Rooischaren voor de  
opname uit de rug (4)

65
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Als kwaliteit belangrijk is: de reinigings-
technieken in GT 170 en VARITRON

rooitechniek

Schijven links en rechts van de 
rug snijden zorgvuldig af en  

reduceren het grondaandeel.

Patent

Ter ondersteuning van het uitzeven 
wordt de rotorklopper (1) ingezet,  
die als alternatief van handmatig 

ook comfortabel hydraulisch  
versteld kan worden.

Bij ronde groentesoorten volstaat  
het Grimme cAScADESYSTEEM (2)  

een uitstekend zeefsysteem  
zonder klopper en schudder.
Hier bijvoorbeeld in radijsjes

Een kluitenverdeler boven de 
zeefband ondersteunt de  

zekere en reinigende werking 
van de zeefband (hier  

bijvoorbeeld rode bieten).

2

1
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Onze MULTiSEP – nu ook  
als dubbele-MULTiSEP. Het  
multitalent voor kluiterige en  
kleverige grondsoorten. Ook  
geschikt voor bodems met kleine 
stenen. comfortabel: via de  
terminal kunt u de volgende  
instellingen regelen:

· De hellingshoek

·  De afstand en de hoogte  
van de kluitenrollen

·  Het toerental en draairichting  
van de rollenparen

Zo wordt een perfecte  
afstelling bereikt.

Een fijne zaak: Egelbanden  
zijn leverbaar voor de GT 170 
(wanneer geen leestafel nodig 
is) en de VARiTRON. Deze zijn 
vooral bij fijn wortelloof een  
goede hulp voor een zorgvuldige 
loofverwijdering.

U wilt met de hand uitgelezen 
groente vers van het veld?
Geen probleem! Wij bieden  
comfortabele leestafels voor  
twee tot zes personen voor de 
GT 170 (1) en de VARiTRON (2) 
(afhankelijk van de bouwvariant)

21
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Rooien met zelfrijders, met én  
zonder bunker

rooitechniek

De TEcTRON met  
4 x 75 cm (3 m) rooibreedte  
en grote 15-tons bunker bij  
het rooien van zilveruien …

… of wortelen …

En ook de uienoogst  
op bladzijde 14.

… of rode bieten.
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De SF 3000 is een hoge  
capaciteits wagenrooier, die  
veelvuldig voor de uienoogst …

De zelfrijdende 4-rijige  
wagenrooier SF 3000

… of voor de oogst van  
bloembollen en ook voor  
witlof ingezet wordt.
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2,�mNieuwsgierig geworden?
Brochure aanvragen!

MaXi-Beet� MethoDe

Voordelen van de MAXI-Beet methodes

Waarmee prestatie en kwaliteit nog 

nauwer verbonden worden. Groente 

wordt veelvuldig in bedden geteeld, 

waaruit eerst kluiten en/of stenen 

verwijderd worden. Daarbij is de 

werkbreedte van deze methode door 

de spoorbreedte van de traktoren op 

180 cm begrensd. In afstemming 

met de traktorenproducenten heeft 

Grimme een volledig nieuw teeltconcept 

ontwikkeld, waarbij in één werkgang 

50 % meer oppervlakte bewerkt wordt. 

Dat reduceert het aantal rijsporen 

in de waardevolle bodem, verbetert 

de waterhuishouding en zorgt voor 

gelijkmatiger, hoge productkwaliteit. 

Een Grimme innovatie waarmee 

”harvesting succes” altijd geldt.

Het nieuwe MAXI-Beet systeem

1.  De MAXI-Beet methode is zowel 
in groenteteelt als in de teelt van 
aardappelen inzetbaar.

2.  10 % hogere netto teeltoppervlakte in 
groenteteelt met aansprekend hogere 
opbrengst. Extra opbrengstverhoging 
is door optimale plant- en rijafstand 
te verwachten.

3.  50 % hogere hectare-capaciteit door 
het 1,5 x bredere bed.

4.  Verbeterde waterhuishouding door 
bredere bedden en minder ingedrukte 
rijsporen.

5.  Wezenlijk hogere seizoens capaciteit 
t.o.v gebruikelijke systemen. Dit 
reduceert de lopende bedrijfskosten.

6.  Bij de oogst worden de 
transportvoertuigen sneller gevuld 
en kunnen ze efficienter voor het 
wegtransport ingezet worden. 
Uw logistiek wordt slagvaardiger.

7.  Minder werkgangen brengen minder 
kopakker wendingen. Dit reduceert 
onproduktieve tijd bij de oogst.

8.  Randrij-effekten bij de rijsporen, in 
het bijzonder bij groente, worden 
gereduceerd. Hierdoor wordt een 
gelijkmatiger product verkregen.
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MaXi-Beet� MethoDe

Voordelen van de MAXI-Beet methodes

Om snel van het ene perceel 
naar het andere te kunnen, 
wordt alleen de transporteur 
ingeklapt.

Loofklappen en rooien gebeurt 
hier in één werkgang. Dat is 
bijzonder productvriendelijk en 
capaciteits verhogend met de 
GT 300 op 3 m werkbreedte. Of u 
nu rode bieten (1), wortelen (2) 
of andere gewassen teelt.

Het nieuwe MAXI-Beet systeem

Dit voorbeeld in rode bieten 
maakt duidelijk wat het 
MAXi-Beet systeem brengt: 
in plaats van 5 rijen op 1,8 m 
worden nu 8 tot 9 rijen op 
een breedte van 2,7 m geteeld. 
Een gelijkmatiger stand met 
minder planten aan de rand is 
de basis voor een gelijkmatiger 
groeiende groente en duidelijk 
meer opbrengst bij een zelfde 
totaal oppervlakte.
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20 cm20 cm
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Specialiteiten voor specialisten

ZeeFBanDen� Van� kLein� naar� Groot

Schijven links en rechts van de 
rug (1) snijden zorgvuldig af en 

reduceren het grond aandeel.
Blokkenzeefbanden en klassieke 

zeefbanden realiseren de 
reiniging op zware grond (2).

Zilverui koolraap

Het verschil tussen 
zilveruien en koolraap
maakt duidelijk, welke 

uitdaging het is om 
de scheiding van 

ongerechtigheden 
te bewerkstelligen.

0 mm

50 mm

100 mm

150 mm

200 mm

De klantgerichte ontwikkeling van nieuwe 

teeltmethodes, machines en uitrustings-

mogelijkheden is een levendige firma-

filosofie bij Grimme. Wij bouwen zelf! 

Daarmee kunnen wij uit de eigen 

componenten putten en met de know-

how van onze ingenieurs de beoogde 

ontwikkelingen bespoedigen. Dat 

geldt natuurlijk in het bijzonder voor de 

vele specialiteiten in de groenteteelt.
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Project-advies�(1)

Doelgeörienteerd waarmee 
u de beste oplossing wordt 
geboden

Project-planning�(2)

consequent, wereldwijd 
netwerk met verschillende 
bekende fabrikanten

Bestaande processen optimaliseren of 

nieuwe concepten ontwikkelen – in beide 

gevallen is Grimme Solutions uw deskundige 

aanspreekpartner. Wij begeleiden u bij 

de afwikkeling van opslag tot en met de 

verwerking en verpakking van uw groente.

GriMMe� soLUtions

Het systeem voor succes

na�die�tijdVoor�die�tijd

2

1

De tot de Grimme groep behorende 
zeefbandproducent Ricon levert 
sinds tientallen jaren de passende 
zeefband naar uw behoefte. Nieuw 
in het assortiment zijn de speciale 
twinstaaf-banden (2) voor de kleine 
oogstproducten. De voordelen 
liggen voor de hand: Nauwe 
doorval en kleine valhoogtes voor 
de hoogste productvriendelijkheid.

21

43

NIEUW

Van groot tot zeer klein, van zand-
bodem tot kleibodem – wij hebben 
de passende zeefband voor uw 
eisen (1). Of u nu de klassieke zeef -
band of blokkenzeefband voor de 
reiniging op zware bodem nodig heeft.

Project-realisering�(3)

U heeft één aanspreekpartner gedu-
rende de gezamenlijke realisatie tot 
en met het overhandigen van de sleutel

Project-begeleiding�(4)

Wij zijn er ook na de in bedrijf-
stelling nog voor u en organiseren 
de gewenste service- en onderhouds-
werken in binnen- en buitenland.
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Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.com 

Grimme zelfrijder: van vele markten thuis!

BijZonDerheDen

MAXTRON als speciale oplossing voor spinazie MAXTRON als speciale oplossing voor sapwortelen

Speciale oplossing voor het rooien van jonge dennenboomplantenMAXTRON als speciale oplossing voor groene kool

Uw Grimme dealer is met raad en daad altijd in de buurt:


