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PRESSE–INFORMATION 
 
GRIMME Gruppen på succesfuld kurs 
 
Damme, den 4. September 2017 

 

Familievirksomheden GRIMME, der blev grundlagt i 1861, 

øgede omsætningen på 355 mio. euro i 2015 med 13,5% til 

403 mio. euro i 2016. Virksomheden beskæftiger over 2.200 

medarbejdere (stampersonale) og er repræsenteret i over 120 

lande. 

 

GRIMME Landmaschinenfabrik: 
GRIMME Landmaschinenfabrik opnåede en 

omsætningsstigning på 11 % fra 228 til 253 mio. euro. Takket 

være stabile priser på kartofler, sukker og grøntsager 

forventes der en yderligere tocifret omsætningsstigning for 

regnskabsåret 2017. Særligt glædelig er udviklingen inden for 

roeteknik. Her steg omsætningen med over 140 procent. Det 

store fokus i de sidste år inden for kvalitetsforbedring, 

innovation og stabile sukkerpriser har resulteret i dette 

fremragende resultat. 

 

 
Billede: Hovedkvarteret, GRIMME Landmaschinenfabrik i Damme. 

 



 

 
Billede: Fabrik 2 for selvkørende teknik, GRIMME 

Landmaschinenfabrik i Niedersachsenpark i Rieste. 

 
 
SPUDNIK: Kartoffel- og roeteknik fra USA 
Den nordamerikanske kartoffel- og roeteknikproducent 

SPUDNIK opnåede et rekordår på trods af lave kartoffelpriser 

og takket være de innovative tiltag. Virksomheden SPUDNIK, 

der blev grundlagt i 1958, har siden 2003 været medlem af 

GRIMME Gruppen og beskæftiger over 260 medarbejdere. 

Siden 2013 har SPUDNIK integreret det pneumatiske 

separatoraggregat AirSep, som German Agricultural Society 

(DLG) i samme år præmierede med en guldmedalje, i høst- og 

lagerteknikken. Over 150 enheder er solgt med AirSep. Denne 

og andre innovationer er en væsentlig motor i den 

usædvanlige virksomhedssucces på trods af meget lave 

kartoffelpriser i Nordamerika. 

 
 



 

 
Billede: SPUDNIKs domicil i Blackfood i staten Idaho. 

 

 

ASA-LIFT: Grøntsagsteknik fra Danmark: 
I 2013 overtog GRIMME Gruppen den danske 

grøntsagsteknikspecialist ASA-LIFT, der blev grundlagt i 1936. 

Stor fokus på innovation, synergier inden for den tekniske 

udvikling og indkøb samt brug af det globale GRIMME 

salgsnetværk resulterede i 2016 i den højeste omsætning i 

firmaets historie. Siden overtagelsen for fire år siden er 

omsætningen steget med over 40 procent. I år forventes en 

yderligere omsætningsstigning, også på grund af gode 

afgrødepriser, på over 10 procent. 

 
Billede: Der arbejder over 100 medarbejdere i ASA-LIFTs 

hovedkvarter i Sorø. 

 



 

INTERNORM: Tekniske produkter af polyuretan: 
Datterselskabet INTERNORM fra Damme, der blev grundlagt i 

1987, fremstiller tekniske produkter af det slidstærke 

polyuretan og har ligeledes opnået en omsætningsrekord med 

over 160 medarbejdere. Takket være omfattende investeringer 

i et moderne logistikcenter har det været muligt at øge 

produktionsarealet med 30% og lagerarealet med 250%. 

 

 
Billede: Firmaet INTERNORM i Damme producerer tekniske 

produkter af kunststoffet polyuretan. 

 

RICON: Rense- og transportteknik: 
I over 60 år har GRIMME Landmaschinenfabrik udviklet og 

konstrueret rense- og transportteknik af høj kvalitet. Den 

meget succesfulde forretningsudvikling og det stigende 

potentiale på OEM-markedet (Original Equipment 

Manufacturer) blev samlet under navnet RICON fra og med 1. 

Juli 2017. 100 medarbejdere arbejder i den topmoderne 

10.000 m2 store fabrik i Niedersachsenpark i Rieste. Den 

interne forsknings- og udviklingsafdeling består af meget 

erfarne ingeniører, som kender de usædvanlige krav i dette 

segment fra praksis hos GRIMME Landmaschinenfabrik. 



 

 
Billede: Firmaet RICON i Rieste fremstiller sigte- og transportteknik 

med 100 medarbejdere. 

 

Salgs- og serviceselskaber globalt: 
GRIMME salgs- og serviceselskaber i Uelzen i Niedersachsen, 

England, Irland, Frankrig, Belgien, Holland, Danmark, Polen, 

Tyrkiet, Rusland, Indien og Kina har styrket deres 

markedsposition yderligere. I Belgien og Irland bygges der i 

øjeblikket nye salgs- og servicestationer med moderne 

værksteder, omfattende reservedelslagre, udstillingsområder 

samt kontorarealer. 

Den nye 13.000 m2 store fabrik i Kina i Tianjin, ca. 130 km 

sydøst for Peking, er ved at være færdig og afløser den gamle 

salgs- og serviceafdeling i Peking. På denne fabrik produceres 

GRIMME maskiner, der er målrettet det kinesiske marked. Til 

det formål sammensættes en intern produktstyring og 

forsknings- og udviklingsteam. GRIMME investerer over 13 

millioner euro i dette betydelige vækstmarked. 

 
Billede: Den nye 13.000 m2 store fabrik i Tianjin ca. 130 km sydøst 

for Peking. 



 

Familien Grimme: 
Franz Grimme har været leder af virksomhedsgruppen siden 

1980 og er fjerde generation. Christine Grimme har været pr-

ansvarlig siden 2000. Den 29-årige søn Christoph har været 

en del af ledelsen siden juli 2016 og er ansvarlig for den 

internationale produktion, som den nye fabrik i Kina også er en 

del af. Herudover er han grundlægger af start up-

virksomheden Schmiede.ONE. Hans 27-årige bror Philipp 

arbejder som business development manager for 

landbrugsteknik-koncernen AGCO i Sydafrika og kommer i 

nærmeste fremtid til at bidrage med sine omfattende erfaringer 

i familievirksomheden. 

 

Billede: Philipp, Christine, Franz og Christoph Grimme. 

 

GRIMME Gruppen er klædt rigtigt godt på til de fremtidige 

opgaver og digitaliseringen af landbruget og 

landbrugsteknikken. Virksomheden præsenterer en lang 

række innovative maskiner, digitaliserede løsninger og 

services på Agritechnica 2017. 



 

 

Kontakt: 
 
GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
 
i. V. Jürgen Feld 
Leder Marketing / Marketing Manager  
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Hunteburger Str. 32, 49401 Damme, Deutschland 
Phone    +49 5491 666-2616 
Fax        +49 5491 666-772616 
Mobile   +49 170 7646077 
E-Mail    j.feld@grimme.de 
Web      http://www.grimme.com 
 
GRIMME: Høste succes!  / Harvesting success! 
 

mailto:j.feld@grimme.de
http://www.grimme.com/


 

 

PRESSE–INFORMATION 
 
Christoph Grimme etablerer Start-up 
 
Damme, den 4. September 2017 

 

Med grundlæggelsen af Schmiede.ONE med domicil i 

Düsseldorf etablerede Christoph Grimme i marts 2017 en 

virksomhed, der er specialiseret i internet- og softwaretemaer, 

som blandt andet giver GRIMME Gruppen mulighed for at 

videreudvikle deres teknologi. Tendenserne på markedet skal 

registreres tidligere og omsættes til praktiske digitale 

løsninger. 

 

For Grimme Gruppen implementerer Schmiede.ONE blandt 

andet en portal for brugte maskiner og forhandlere, som 

adskiller sig grundlæggende fra de klassiske portaler. 

Brugeren indtaster maskindataene online og modtager 

omgående prisforslag. Herved sparer ejeren tid og penge. Og 

han skal ikke bekymre sig om den omstændelige koordinering 

med potentielle købere. Den første version af denne software 

er for maskiner af mærkerne GRIMME, SPUDNIK og ASA-

LIFT. Denne service er unik på markedet for brugere af 

landbrugsmaskiner og vil bliver præsenteret på Agritechnica 

2017. 

 

Schmiede.ONE beskæftiger sig også med andre temaer end 

landbrugsmaskinebranchen. Digitaliseringen af 

proceskæderne på levnedsmiddelområdet, service-

applikationer, kunstig intelligens etc. er andre aktuelle 

områder, som den unge start-up-virksomhed arbejder med. 

 

GRIMME er på ingen måde en novice, når det gælder 

etablering af start-ups, faktisk har det været en familietradition 

i 80 år. GRIMME Landmaschinenfabrik blev grundlagt som en 

smedje i 1936 af Franz Grimme Senior, Christoph Grimmes 

bedstefar. I 1987 etablerede Franz Grimme firmaet 



 

INTERNORM med domicil i Damme for at udnytte det 

slidstærke kunststof polyuretan i Grimmes maskiner. Ud fra en 

idé og en vision er der opstået en meget succesfuld 

virksomhed med over 160 medarbejdere. 

  

Denne pionerånd er dybt forankret i familien Grimme, og 

Christoph Grimme fortsætter traditionen med grundlæggelsen 

af Schmiede.ONE. Christoph Grimme vil som medlem af 

ledelsen samt leder af den internationale produktion ved 

GRIMME Landmaschinenfabrik være et vigtigt bindeled 

mellem GRIMME Gruppen og Schmiede.ONE. I den digitale 

verden er hurtige løsninger uundgåelige, lange lead times og 

gennemførlighedsundersøgelser ville derimod reducere 

konkurrencedygtigheden betragteligt. Derfor arbejder 

Schmiede.ONE driftsmæssigt og juridisk helt selvstændigt for 

at opfylde behovet for praksisnære og hurtige digitale 

løsninger. 

 

 
Billede: Christoph Grimme (til venstre) og Alexander Langer leder af 

start-up-virksomheden Schmiede.ONE med hovedsæde i 

Düsseldorf.  
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PRESSE–INFORMATION 
 
Selvkørende roeoptager med nyeste udviklingstiltag 
 
Damme, den 4. September 2017 

 

Den seks-,otte- og nirækkede selvkørende roeoptager, model 

REXOR er, fra sæson 2017, udstyrmed en række,praktiske 

nye udviklingstiltag 

 

 
Billede: REXOR kan leveres som to- eller treakslede modeller 

 

Lettelser for chaufføren 
REXOR med 22- eller 30 tons tank, er standard udstyret med 

Speedtronic, belastningsafhængig, automatisk 

hastighedsregulering af ruletterne og ringelevatoren 

Speedtronic gør det muligt med minimale omdrejninger at 

skåne roerne og minimere risikoen for tilstopninger Desuden 

reagerer Speedtronic automatisk og meget følsomt ved større 

renseintensitet og afvekslende optagningsforhold Chaufføren 

skal ikke mere gribe manuelt ind og er dermed tydeligt aflastet 



 

 
Billede: Speedtronic er standard på alle REXOR modellerne Formen 

og indretning af ruletterne er tilpasset et bedre produktflow og en 

større skånsomhed 

 

Større kapacitet 
Formen og indretning af ruletterne er på REXOR optimeret til 

et bedre produktflow og en større skånsomhed Derved kan 

opnås en bedre medbringereffekt og dermed en større 

kapacitet, desuden er skånsomheden større 

 

 
Billede: Gamle ruletter (til venstre, grå) sammenlignet med nye (til 

højre, sorte) placering og form. 

 

Skånsom aflæsning 
Aflæssebåndet ved REXOR kan som option udstyres med et 

ekstra knæk for at flytte køretøjets tyngdepunkt til midten af 

køretøjet og sikre en skånsom overførsel af roerne til roekulen 

eller transportkøretøjet. Køretøjets højde reduceres tydeligt 



 

som følge af knækket, og det gør det lettere at køre under 

eksempelvis højspændingsledninger og nedhængende grene. 

 
Billede: REXOR 630 med 30 tons tank samt aflæssebånd med knæk 

i optagningsposition. 

 

Største alsidighed på markedet 
Brugernes krav til aftopningsteknik kombineret med 

optagningssystemer varierer meget. GRIMME giver kunderne 

mulighed for at vælge ud fra det mest omfattende program på 

markedet. Blandt aftopningssystemerne er det værd at lægge 

mærke til den unikke multisnitter med minimalaftopper og 

aftopperen fra serien FM. 

 

Multisnitteren fjerner også tørre, nedhængende roeblade og 

bladrester rundt om roehovedet sikkert og skånsomt. FM er 

uden topafskæring og reducerer således roetabene og øger 

udbyttet. Ved serien REXOR kan der vælges mellem oppelhjul 

og kitskær. 



 

 
Billede: Multisnitter med kitskæraggregat. 

 

Overblik over det hele 
GRIMME roeoptagerne i serierne REXOR og MAXTRON kan 

udstyres med det nye digitale ProCam 

videoovervågningssystem, som består af to supermoderne 

vidvinkelkameraer, monitor med høj opløsning og 

splitscreenfunktion Ved traditionelle systemer kan chaufføren 

se bagud ved hjælp af et bakkamera, men ikke de bageste 

sideområder. Personer i dette område kan være i fare, eller 

genstande som træer kan forårsage skader på maskinen. På 

trods af maskinens størrelse kan chaufføren nu se hele vejen 

rundt, uden at der er blinde vinkler, takket være ProCam. 

 
Billede: ProCam sikrer et optimalt overblik og sikkerhed ved 

rangering af maskinen. 
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PRESSE–INFORMATION 
 
GRIMME Premium Services: Høst succes - sikkert og pålideligt 
 
Damme, den 4. September 2017 

 

Kapacitet og driftssikkerhed er to af hovedforudsætningerne 

for brug af supermoderne landbrugsmaskiner. Disse bliver 

omvendt stadig mere komplekse, så anvendelses- og 

planlægningssikkerheden er vigtige faktorer for brugeren. 

Uforudsigelige fejl koster penge og udbedringen er ofte 

forbundet med stress i højsæsonen. Kunden ønsker sig en høj 

grad af sikkerhed og et sikkert kalkulationsgrundlag ved 

brugen maskinerne. Her kommer de nye GRIMME Premium 

Services ind i billedet. GRIMMEs fire Premium Servicepakker 

for de selvkørende maskiner på kartoffel- og roeområdet på 

Agritechnica 2017. Disse komplementerer hinanden, så 

kunden får et klart overblik over maskinens funktioner og 

ydelser. 

 

Alle gode gange fire 
 

PLUS-pakken: 
PLUS-pakken er den første af fire pakker og giver et 

professionelt overblik på stedet, dokumentation af den faktiske 

tilstand med kvalificeret anbefaling til udskiftning, 

vedligeholdelse af motordele og standardvedligeholdelse i 

henhold til driftsvejledningen. 

  

PRO-pakken: 
Som et supplement til PLUS-pakken tilbyder PRO-varianten 

en udvidet garanti på alle komponenter, som hører til drift af 

maskinen og renseudstyret. Denne inkluderer bl.a. også alle 

motordele inklusive starter, generator, vandpumpe, elektronik, 

kobling, bremsesystem, køredrev og kraftoverføringsaksler. 

 

 



 

PREMIUM-pakken: 
I tillæg til PRO-pakken tilbyder PREMIUM-pakken en udvidet 

garanti på hele maskinen. Eventuelle reparationer er inklusive 

de nødvendige GRIMME originaldele bortset fra sliddele. 

Gratis software-opdateringer, instruktion af chaufføren, 

regelmæssige planlagte maskinbesøg inklusive reparation og 

service-trainings er inkluderet i pakken. 

 
PROTECT-pakken: 
All-inclusive pakken er den sidste mulighed. PROTECT-

pakken indeholder full-service inklusive udskiftning af sliddele 

samt alle andre produktoptimerende dele, der er produceret på 

fabrikken. 

 

 
Billede: Overblik over de fire pakker. 

 

Med disse GRIMME Premium Services er 

familievirksomheden den første producent med dette 

ydelsesomfang og tilbyder brugerne et perfekt 

kalkulationsgrundlag og omfattende anvendelsessikkerhed. En 

professionel vedligeholdelse øger herudover den brugte 

maskines værdi betydeligt. 

 

GRIMMEs Premium Servicepakke tilbydes i samarbejde med 

GRIMME Premium Partners og GRIMME partners i Tyskland, 

Holland, Belgien, Storbritannien og Frankrig. Alle ydelser 



 

gennemføres udelukkende af uddannede og kvalificerede 

medarbejdere. Pakkerne fås til VARITRON-, REXOR- og 

MAXTRON-serierne fra produktionsåret 2018. 
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PRESSE–INFORMATION 
 
PowerCombi: Op til 25 % mere ydelse ved lagring 
 
Damme, den 04. September 2017 

 

Brugere, som ønsker at indlagre en maksimal andel af 

salgbare varer, anvender indlagringstanke med kombinerede 

separatoraggregater og sorteringsborde, for bedst muligt at 

kunne fjerne jord, sten, knolde og toppe fra kartofler. Disse 

kombinerede systemers maksimale ydelse ligger på ca. 80 

tons per time. På grund af optimeringen af høst- og 

logistikudstyr er efterspørgslen efter effektive systemer og 

reducering af sorteringsomkostninger steget markant. 

 

Med PowerCombi er det lykkedes GRIMME at øge ydelsen op 

til 100 tons per time og hermed med op til 25 % i forhold til 

traditionelle systemer og samtidig øge separationsnøjagtighen. 

Det har Grimme gjort ved at kombinere en indlagringstank 

med en kapacitet på hhv. 26 og 28 m³ med tre højtydende 

separatoraggregater. 

 

Det første separatoraggregat består af tre trinløst indstillelige 

valsepakker af det slidstærke polyuretan og er beregnet til at 

frigøre løs jord, bryde knolde samt adskille små kartofler og 

knolde. Det andet separatoraggregat består af to roterende 

specialvalser, der frigør materiale fra disse små kartofler 

skånsomt. 

 

For store kartofler og resterende urenheder overføres fra 

første til tredje separatoraggregat, som fjerner knolde, sten og 

andre urenheder ved hjælp af det optiske højtydende 

separatoraggregat FPS (Field Potato Sorter) fra det 

velrenommerede firma Tomra. FPS-aggregatet scanner hver 

enkelt genstand "on the fly" ved hjælp af en infrarød sensor og 

analyserer knolde, sten samt fremmed materiale inden for 

brøkdele af et sekund og fører disse ud ved hjælp af 



 

udkastningsenheder. Kartoflerne transporteres uhindret og 

skånsomt gennem maskinen til de efterfølgende 

transportbånd. 

 

 
Billede: Aggregatet Field Potato Sorter registrerer urenhederne 

optisk og fjerner disse fra produktflowet ved hjælp af udkastenheder. 

 

For at kunne opnå den høje kapacitet er produktflowet 2,4 

meter bredt ved alle separatorenheder. Herved undgås 

indsnævringer, der kan beskadige produktet. En sikring ved 

hjælp af hovedproduktbåndet forhindrer beskadigelser på FPS 

separatoraggregatet på grund af store genstande som 

eksempelvis sten eller træ. 

 

 
Billede: Optimal produktflow på hele bredden, så der opnås højeste 

ydelse og skånsom behandling af høstudbyttet. 



 

På grund af PowerCombis' konstant højde og præcise 

separatorydelse på op til 98 % kan der spares 

sorteringspersonale, der normalt er nødvendigt, og hermed 

betydelige personaleomkostninger. Der kræves sædvanligvis 

op til 8 personer ved traditionelle systemer. PowerCombi kan 

nemt og bekvemt betjenes af en person. 

 

 
Billede: Overskuelig og intuitive betjening af FPS samt aflæsning af 

statusinformationerne ved hjælp af den store terminal. 

 

 

Resultatet en totalkapacitet, der er op til 25 % højere i forhold 

til traditionelle systemer, samtidig med at 

separationsnøjagtigheden stiger. En højere andel af salgbare 

produkter på lageret øger provenuet, medfører en reduktion af 

lageromkostningerne og medfører en forbedret luftcirkulation 

på lageret. 

 



 

 
Billede: PowerCombi i RH-serien kan forarbejde op til 100 tons per 

time. 
 

 
Billede: Løs jord ender ikke på lageret mere. 

 

 



 

 
Billede: PowerCombis tre separatoraggregaters funktionsprincip. 

 

 
Billede: Den store betjeningsplatform er placeret optimalt og giver et 

godt overblik over de tre separatorsystemer. Slangetromlen samt 

tryklufttilslutninger til rengøringen af maskinen er monteret som 

standard. 
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PRESSE–INFORMATION 
 
SoftFlow – skånsom overførsel af høstudbytte ved transportbånd 
 
Damme, den 04. September 2017 

 

Ved ind- og udlagring af kartofler er skånsom behandling af 

produktet af største betydning. Ved den direkte overførsel fra 

et transportbånd til det næste uden overførselshjælp falder 

høstproduktet uden hindring og næsten lodret til det næste 

bånd og 'rives med' med hele båndhastigheden. Tidligere 

overførselshjælp har ganske vist kunnet reducere effekten, 

men har også haft alvorlige ulemper. 

 

Fingerkammen SoftFlow af elastiske, slidstærk polyuretan er 

et nyudviklet system, der forbedrer beskyttelsen af produktet 

under ind- og udlagringen af kartoflerne. Det monteres på 

transportbåndets overførselssted. Produktet affjedres let og 

overføres skånsomt til næste transportbånd, hvorved 

forskellige flowretninger altid understøttes, da kamfingrene kan 

bevæge sig til siderne. De bløde fingre tilpasser sig individuelt 

efter produktstrømmen og giver efter afhængig af kartoflernes 

eller andre afgrøders specifikke vægt eller andre afgrøder. På 

grund af fingerkammenes materialeegenskaber skabes 

samtidig en høj selvrensningeffekt, der reducerer fastsiddende 

jord, hvorved så godt som intet hård jord beskadiger 

høstproduktet. På grund af den høje elasticitet og 

fingerkammens konstante bevægelse er der ingen sten, 

knolde eller toppe, der sætter sig fast mellem kammens fingre. 

Hældningsvinklen er enkelt af indstille, så der opnås et 

konstant optimalt produktflow. 

 

Målinger med 'den elektroniske kartoffel' har dokumenteret en 

tydelig forbedring af produktbeskyttelsen. På grundlag af 

forsøgsstationen Dethlingens 'indeks for mulig beskadigelse' 

er der beregnet værdier på 155,3 g for SoftFlow og 212,0 og 

239,8 g for to almindelige overførselshjælpeenheden på 



 

markedet. Forsøgsstationen Dethlingen anbefaler, at den 

samlede belastning på de enkelte faldtrin ikke overskrider 200 

g på behandlings- og indlagringslinjerne. 

 

SoftFlow er en enkel og meget effektiv løsning, som også kan 

eftermonteres på de eksisterende GRIMME transportbånd. 

 

 
Billede: Fingerkammen SoftFlow ved overførslen fra en 

indlagringstank til et transportbånd. 

 

 
Billede: SoftFlow affjedrer produktflowet let og sender det skånsomt 

videre. 
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PRESSE–INFORMATION 
 
EVO: SE-seriens evolution  
 
Damme, den 04. September 2017 

 

I 1991 blev det mest succesfulde høstprincip for 

kartoffeloptagere i mange årtier lanceret. Den enrækkede SE 

70-20 var kendetegnet ved en kombination af jordfrasortering, 

højdetransport og topfrasortering. Ringelevatorer eller 

transporthjul og topknusere, der dengang var meget 

almindelige, var ikke nødvendige mere. I 1997 blev den 

torækkede variant SE 150-60 med tre separatoraggregater, og 

i 2012 SE 260 med to separatoraggregator lanceret på 

markedet. Efter at patentet er udløbet bruger alle konkurrenter 

dette succesfulde princip, der stadig holder. 

 

Den nye evolution inden for høstteknikken: EVO 290 
Med den nye torækkede trukne tankmaskine EVO 290 

opfyldes markedets krav om bedre beskyttelse af 

høstprodukterne og jorden, samtidig med at ydelsen er øget 

takket være den meget succesfulde SE 260. Navnet hentyder 

til, at der er tale om en evolution af den gennemtestede 

teknologi kombineret med tidens krav. 3 i stedet for 2 hjul, der 

sikrer maksimal beskyttelse af jorden, og en 9 tons i stedet for 

6 tons tank er egenskaber, som man straks lægger mærke til. 

Herudover er der også integreret en række ny- og 

videreudviklinger indvendigt i maskinen. 

 

Endnu mere ydelse med VarioDrive og 20 % større 
jordrenseareal 
Jordkæden VarioDrive, som kombinerer fordelene ved et 

mekanisk og et hydraulisk drev, fås som alternativ til brug 

under forskellige betingelser. 

Fordelene ved gennemført mekaniske systemer er den høje 

virkningsgrad og hermed større energieffektivitet, mens 

hydrauliske drev kan indstilles trinløst og uafhængigt af PTO-



 

akslens omdrejningstal og hermed er nemmere at betjene. På 

grund af det trinløs drev er der herudover mulighed for at 

reversere jordkæderne , hvis der opstår tilstopninger. Det 

sparer tid og penge. Jordkædens areal er samtidig øget med 

20% i forhold til SE 260. 

 
Billede: Det valgfrie VarioDrive kombinerer fordelene ved mekaniske 

og hydrauliske drev. 

 

 

9 tons tank, den største i sin klasse 
EVO 290 er den første trukne kartoffeloptager med en 

tankkapacitet på 9 tons. Kapaciteten er øget med 50 procent i 

forhold til SE 260. Herved kan flere overkørsler med fuld tank 

reduceres betragteligt. Alternativt kan der fås en 5,5 tons 

nonstoptank med en tilbagerullende tankbund, som altid giver 

mulighed for at udnytte tankkapaciteten fuldt ud og hermed 

nonstop-optagning. Der kan realiseres en ydelsesstigning på 

op til 20 % i forhold til optagning med standardtank. 

 



 

 
Billede: EVO 290 med 9 tons tank, her som prototype, præsenteres 

med nyt design på Agritechnica. 

 

 
Billede: Som alternativ kan EVO 290 udstyres med den 5,5 

nonstoptank for at øge optagningsydelsen. 

 

 

TriSys: Tre hjul og markante fordele 
Man lægger straks mærke til trehjulschassiset TriSys på EVO 

290. Sammenlignet med SE 260 er kontaktfladen øget med op 

til 65 %. Beregningen af hjulenes kontaktflade er udført ved 

hjælp af FATs regnemodel (Eidgenössische 

Forschungsanstalt für Agrarwissenschaft und Landtechnik). 

Styringen af alle tre hjul er standard. For at forbedre traktionen 

kan alle hjul alternativt drives aktivt. Som alternativ kan de 



 

følgende store hjul fås som option: 750/60-30.5 til venstre og 

1000/50 R25 til højre. 

 
Billede: Trehjulschassiset TriSys kan øge kontaktfladen i forhold til 

SE 260 med op til 65%. 

 

 

Komfortpakken for chaufføren 
Assistentsystemer, som videosystemet med Visual Protect, 

som automatisk tilkobler kameraet, der registrerer en kritisk 

tilstand f.eks. tilstopningsfare i separatoraggregatet eller 

justering af funktioner f.eks. af et separatoraggregat. Hermed 

har chaufføren altid et godt overblik og kan foretage 

præventive modstyringer ved behov. Speedtronic, den 

belastningsafhængige fuldautomatiske 

omdrejningstalregulering af separatoraggregaterne og 

sorteringsbåndet, kan ligeledes tilkøbes. ISOBUS er monteret 

som standard. 

 

Alle erfaringerne fra de over 65.000 producerede 

kartoffeloptagere er integreret i den nye EVO-serie. 

 

Med EVO 290 står der udover SE 260 og SE 150-60 en anden 

effektiv torækket tankmaskine til rådighed. 

 

EVO 290 præsenteres for første gang med nyt design på 

Agritechnica 2017 og fås fra sæson 2018. 
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PRESSE–INFORMATION 
 
VENTOR 4150: 4 rækker, 15 tons og 530 hk 
 
Damme, den 04. September 2017 

 

GRIMME præsenterer den komplet nyudviklede firrækkede 

selvkørende kartoffeloptager VENTOR 4150 med 15 tons 

aflæssertank på Agritechnica 2017. Det centrale ved denne 

optager med 530 hk er, at det gennemtestede SE-princip med 

jordfraskildning, højdetransport og topfraskildning integreret. 

Dette er i dag standard på markedet ved en- og torækkede 

tankmaskiner. Men det er ikke tidligere lykkedes at anvende 

teknologien i 4-rækkede systemer på grund af teknologiske 

hindringer. 

 

Ren kapacitetsstigning 
Med VENTOR 4150 er det for første gange lykkedes at 

implementere SE-teknologien i en 4-rækket selvkørende 

kartoffeloptager, der er tilladt i trafikken, og hermed fordoble 

kapaciteten i forhold til 2-rækkede SE-systemer. En innovativ 

foldemekanisme på de to pigbånds-separatorer, som er 

monteret på begge sider, reducerede bredden på maskine, så 

den opfylder kravene til kørsel på vejene. 

 

Allerede ved optagelsen af kartoflerne viser VENTOR 4150 

sine fordele. Der kræves ikke en energikrævende topknuser, 

optagningen sker problemløst, og der opstår ikke 

knoldedannelse på grund af forankørende hjul. Takket være 

TerraFloat fordeles høstflowet perfekt allerede på den første 

jordkæde, der sikrer en optimal jordfraskildning. Takket være 

Speedtronic reguleres separatoraggregaterne automatisk 

afhængig af fremdriftshastigheden, så chaufføren ikke 

belastes med krævende reguleringsopgaver og kan 

koncentrere sig om andre maskinfunktioner. Efter at 

separatoraggregaterne er passeret kan kartoflerne sorteres fra 



 

en inspektionsplatform, som har plads til op til 3 personer, og 

overføres sluttelig til aflæssertanken, der kan rumme 15 tons. 

 

Jord- og produktbeskyttelse 
Også VENTOR 4150 rummer en lang række fordele. Den 

sporforskudte kørsel, den såkaldte krabbegang, giver 

mulighed for at køre med store brede dæk (forrest: 900/70 

R32, bagest: 900/60 R38) uden stor påvirkning af marken. På 

trods af krabbegangen giver systemet, der er ansøgt patent 

på, en konstant, skånsom overførsel fra første til anden 

jordkæde. 

 

Med en indvendig vendekreds på kun 6,1 meter er VENTOR 

meget mere manøvredygtig end i en kombination med en 

traktor. Automatisk hjulmidterfinding og hældningsautomatik er 

standard. 

 

Særlig komfort 
Chaufføren har et optimalt udsyn til optagningsaggregatet fra 

komfortkabinen og har alle optagerens funktioner ved hånden 

takket være betjeningskonceptet ErgoDrive. Den nye 12,1 

tommer store CCI 1200 terminal og den nye intuitive 

brugerflade GDI giver chaufføren et perfekt overblik over alle 

funktioner og maskinens status. Videoovervågningssystemet 

Visual Protect, Coming Home-funktionen, MemoryControl til 

lagring og hentning af optagningsparametre samt autopiloten 

er monteret som standard. 

 

Altid alt ved første øjekast 
VENTOR er som standard udstyret med det nye digitale 

ProCam videoovervågningssystem, som består af to 

supermoderne vidvinkelkameraer, monitor med høj opløsning 

og splitscreenfunktion. Ved traditionelle systemer kan 

chaufføren se bagud ved hjælp af et bakkamera, men ikke de 

bageste sideområder. Personer i dette område kan være i 

fare, eller genstande som træer kan forårsage skader. På 



 

trods af maskinens størrelse kan chaufføren nu se hele vejen 

rundt, uden at der er blinde vinkler, takket være ProCam. 

 

VENTOR 4150 præsenteres i et nyt og moderne design på 

Agritechnica 2017 og udbydes til salg i sæson 2018. 

 

 
Billede: VENTOR 4150 med det gennemtestede SE-princip, her som 

prototype, præsenteres med nyt design på Agritechnica. 

 

 

 
Billede: VENTOR 4150 kan køre sporforskudt under optagningen. 

 



 

  
Billede: VENTOR 4150 har ikke nogen forankørende hjul, hvilket 

giver mulighed for optagning uden at køre over kartoffelkammene 

først. 

 

 
Billede: VENTOR 4150 med 15 tons aflæssetank. 

 

 



 

 
Billede: Firhjulstrækket gør maskinen særdeles manøvredygtig. 
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