
MATRIX 1200/1800
12- en 18-rijige mechanische precisiezaaimachine  
voor het zaaien van bieten, koolzaad en cichorei

AARDAPPELTECHNIEK

BIETENTECHNIEK

GROENTETECHNIEK



ISOBUS elektronica aan boord

Geringe valhoogte 
Van 2,5 cm voor een nauwkeurige afleg 
van het zaad in de zaaivoor

Mulchzaaien of normaalzaaien 
Twee varianten voor alle doeleinden

Markeurs 
Klappen compact op binnen  
de machine

Mechanische  
precisiezaaimachine  
MATRIX 1200/1800
Highlights in één overzicht:
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Zaadbakken met 10 l inhoud 
Voor 1,5 eenheid bietenzaad, hoge  
capaciteit en geringe stilstand

5 kg zware, rubberen  
gegoten aandrukrol 
Voor een optimale bodemaansluiting van 
het zaad in de zaaivoor; in hoogte en  
zijdelings beweegbaar

Zaai-element 
Voor een nauwkeurige diepteregeling ook 
bij hoge rijsnelheid en mulchzaaien
-  Mechanische drukbelasting  

tot 90 kg (standaard)
-  Hydraulische drukbelasting (optie)

Draagframe 
Stabiel en hydraulisch opklapbaar,  
voor 3 m transportbreedte en een snelle 
perceelswissel

Nalooprol 
Voor alle bodemomstandigheden,  
4 varianten naar keuze:
- Universeel inzetbare vingerdrukrol
- Monoflexrol voor lichte bodem
- V-Farmflexrol voor zware bodem
-  Verkruimelrol voor stuifgevoelige  

lössbodem

Elektrische aandrijving per element 
Voor variabele zaaiafstanden,  
Clever Planting en Section Control
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Flexibel  
inzetbaar

Mulch- of  
normaalzaaien

Standaard zijn de zaai-elementen 

van de MATRIX met twee voor-

lopende schijven en brede Farmflex-

dieptewielen voor erosievrij  

mulchzaaien (1) uitgevoerd.  

Optioneel is ook een uitvoering voor  

normaalzaaien (2) verkrijgbaar.

Hoogste  
aflegnauw-
keurigheid

Zaai-element
Het zaai-element is standaard met  

een elektrische aandrijfmotor (3)  

uitgevoerd, die de hoogste  

aflegnauwkeurigheid bij snelheden  

tot 12 km/h garandeert.

De elektrische aandrijving is  

de basis voor Section Control  

en Clever Planting.
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Maximale  
veldopkomst
Nalooprol
Om de hoogste veldopkomst en  

opbrengsten onder verschillende  

bodemomstandigheden te  

realiseren, kan de MATRIX met  

vier verschillende varianten van  

nalooprollen uitgevoerd worden:

-  Universeel inzetbare  

vingerdrukrol (standaard) (4)

-  Monoflexrol voor middelzware  

tot lichte bodem (5)

-  V-Farmflexrol voor zware  

of zeer zanderige bodem (6)

-  Verkruimelrol voor  

stuifgevoelige lössbodem (7)

Eenvoudige  
instelling
Diepte en kouterdruk
De diepteregeling gaat eenvoudig  

in stappen van 0,5 cm via  

een excenterverstelling (1)  

en een schaalverdeling.

De kouterdruk kan eveneens  

zonder gereedschap in vier stappen 

ingesteld worden (2). De extra  

mechanische belasting ligt bij  

maximaal 90 kg. Optioneel is de  

kouterdruk hydraulisch vanuit de 

trekker instelbaar (3).
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Minimale  
valhoogte

Van binnengevulde  
zaaischijf

Het huis van gegoten aluminium  

bevat een van binnengevulde  

zaaischijf voor een preciese  

verenkeling alsmede een minimale 

valhoogte van het zaad van 2,5 cm. 

Dit garandeert nauwkeurige zaai- 

afstanden alsmede een voorzichtige 

behandeling van het zaad.

Hoog  
volume

Zaadbakken
Met 10 l inhoud zijn de stofdichte 

zaadbakken voor ca 1,5 eenheid  

bietenzaad bedoeld. Een praktische 

schaalverdeling in de bak (1) maakt  

een exacte en gelijkmatige  

deelvulling mogelijk van alle  

bakken. Ze zijn eenvoudig en  

ergonomisch optimaal te vullen (2). 

Ook het leeghalen is eenvoudig en 

zonder gereedschap via de veerbe-

laste klep mogelijk (3). Langs deze  

opening wordt ook snel wisselen  

van zaaigoed mogelijk.

Koolzaad

Bieten
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Alles in  
één overzicht
CCI 100  
bedieningsterminal
Met de ISOBUS-geschikte CCI 100 
touchscreen terminal kan de MATRIX 
eenvoudig en overzichtelijk bediend 
worden. Clever Planting (1) voor  
nauwere zaai-afstanden in de rijen 
naast een spuitpad is standaard. De 
sectieschakeling Section Control (2b)  
is optioneel verkrijgbaar, spaart duur 
zaad en minimaliseert rooiverliezen bij 
de oogst. Eis voor Section Control is 
een GPS-systeem op de trekker. Met  
de MiniView functie (3) is het mogelijk, 
op één beeld zowel de machine-functies 
alsook Section Control weer te geven. 
De chauffeur hoeft niet in de terminal  
te bladeren, om het volledige overzicht 
over de totale machine te hebben.
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Compacte 
transport-

afmetingen
Hydraulisch  
opklapbaar  
draagframe

Voor een snelle perceelswissel is  

de MATRIX standaard met een  

stabiel, hydraulisch opklapbaar  

draagframe uitgevoerd. Het frame 

wordt comfortabel vanaf de  

bestuurdersstoel uit- en ingeklapt.

Bij wegtransport is de transport-

breedte van de MATRIX onder  

3 m (45 cm en 50 cm rijafstand). 

Twee mechanische vergrendelingen 

zekeren het frame voor het  

wegtransport. De vergrendelingen  

laten zich makkelijk middels een 

koord ontgrendelen.
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Nauwkeurig 
zaaien
Hydraulisch  
opklapbare 
markeurs
Via een dubbelwerkend stuurventiel 
zijn zowel het opklappen als de  
markeurs naar keuze te bedienen.  
De markeurs klappen in binnen de 
machinebreedte (1) en zijn zo voor 
aanrijschade tegen bomen en  
hekken beschermd. De bolle schijven 
van de markeurs zijn traploos  
instelbaar en daarmee aan alle  
omstandigheden aan te passen.  
Een breekbout aan elke markeur  
voorkomt schade aan de machine  
bij contact met hindernissen.

Doelgerichte  
toediening
Granulaatstrooier
De granulaatstrooier is voor een  
gerichte gift van granulaatkorrels  
bedoeld. Voor elke drie rijen wordt 
een strooi-unit gemonteerd.  
De uitloop bevindt zich voor de  
tussendrukrol. De waterdichte 
granulaat bakken worden voor het 
wegtransport naar beneden geklapt.
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Technische gegevens
MATRIX 1200 MATRIX 1800

Lengte / Lengte in transportstand 1900 / 1900 mm
Breedte bij rijafstand 45 cm 5430 mm 8100 mm
Breedte transportstand bij rijafstand 45 cm 2860 mm 2700 mm
Breedte bij rijafstand 50 cm 5780 mm 8800 mm
Breedte transportstand bij rijafstand 50 cm 2950 mm 3000 mm
Hoogte werkstand 1420 mm
Hoogte transportstand 2535 mm 3720 mm
Leeggewicht bij rijafstand 45 cm en 50 cm, mulch- / direct zaaien* 1800 kg 2800 kg
Leeggewicht bij rijafstand 45 cm en 50 cm, normaal zaaien* 1700 kg 2600 kg
Aantal rijen 12 18
Rijafstand 45 / 48 / 50 cm
Aandrijving zaaischijf Elektrisch
Bediening en aansturing ISOBUS, elektronisch
Zaadbakken per rij 10 l
Hefinrichting categorie Cat. 2 Cat. 3 
Aantal steunwielen 4 6
Banden 5.00-15
Mechanische drukbelasting viervoudig verstelbaar tot 90 kg

* ca.-aanduiding, varieert afhankelijk van uitvoering
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Zaaitechniek 12- en 18-rijig Oogsttechniek

Zelfrijdende oogsttechniek 6-, 8- en 9-rijig

Reinigings- en laadtechniek

Productprogramma bietentechniek



Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bin-
dend. Wijzigingen in het kader van de technsiche verdere ontwikkeling zijn te allen tijd mogelijk.

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

Laad met behulp van de QR-code snel en  
eenvoudig onze contactgegevens op uw smartphone!
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