
GR 300 Rota Tiller
De frontfrees voor professionele grondbewerking op zware grond

AArdAppeltechniek

Bietentechniek

Groentetechniek



Voor de 
zwaarste om-
standigheden

3-traps 
versnellingsbak

Rotortoerentallen van 350, 400 

of 450 toeren per minuut bij een 

max. ingangsvermogen van 

250 PK maken een optimale 

aanpassing mogelijk aan de 

bodemomstandigheden.

Optimale pootbedvoor-
bereiding op zware grond
De Grimme GR 300 is voor 

omstandigheden ontwikkeld waarbij 

een zeer intensieve bewerking vereist 

is. Dit wordt mogelijk gemaakt door 

middel van het grote aantal freeshaken 

en het hogere toerental. Waarbij 

wel gelet moet worden op de 

aanwezigheid van stenen in de bodem. 

De versnellingsbak is geschikt voor 

een trekker vermogen van 250 PK 

en met drie versnellingen uitgevoerd. 

De GR 300 kan zowel in front- als in 

achteraanbouw gemonteerd worden. 

Ook is een combinatie mogelijk met 

een pootmachine uit de GL serie.



Gelijkmatig 
losmaken
Hydraulische 
woelertanden
Optioneel kan de GR 300 in de 

achteraanbouw met hydraulisch 

verstelbare woelertanden 

uitgevoerd worden. Deze kunnen 

in het trekkerspoor of voor de 

rij gemonteerd worden.

Gelijkmatige 
pootdiepte
Gecombineerd poten
Bij gecombineerd poten i.c.m. 

gedragen of getrokken pootmachines 

kan de GR 300 qua werkdiepte 

hydraulisch versteld worden zonder 

hierbij de pootdiepte van de 

aardappelen te beïnvloeden.

Zelfreinigend
Geveerde kap
De verend opgehangen freeskap 

bevordert de zelfreiniging aan 

de binnenkant en reduceert 

zo het aankleven van grond tot 

een minimum.



Technische gegevens
Gr 300

lengte
Breedte 
hoogte

2318 mm (frontaanbouw), 2230 mm (achteraanbouw)
3263 mm
1533 mm

leeggewicht 1550 kg
driepunts aanbouw Cat. 2 
toerental aftakas 1000 t/min
rotortoerental 355/400/450 t/min
rotor Ø 620 mm
Aantal tanden 110
draagwals Ø 480 mm 
ondersteuningswielen Ø 550, 155 R 13
Werkbreedte 3 m
Vermogensbehoefte vanaf 60 KW
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Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Duitsland 
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298 
grimme-nederland@grimme.de · www.grimme.com

Uw Grimme partner is met raad en daad altijd in de buurt:
Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten, uitvoeringen en prestatievermeldingen 
kunnen geen claims worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het 
kader van de technsiche verdere ontwikkeling zijn te allen tijd mogelijk.

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


