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Kistenvuller uit
de GBF-serie
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Productvriendelijk inschuren – Harvesting success!
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Perfect vullen met de
kistenvuller GBF van Grimme
Weet u dat veel beschadiging van de

twee doelen ontwikkeld: Grote

op de volgende bladzijden! En niet

aardappelen optreedt bij het inschuren?

capaciteit en productvriendelijkheid.

geheel onbelangrijk is natuurlijk ook de

Mechanische beschadiging en

Elk detail en component zijn op deze

uitstekende prijs-/capaciteitverhouding.

beschadiging door extreem grote

NERVENSCHONUNG

basis geoptimaliseerd. De Grimme

Waardoor u elke dag gegarandeerd

valhoogten. De nieuwe generatie

innovatie SANFTE-HAND is maar

perfect kunt vullen.

kistenvullers van Grimme zijn voor

één voorbeeld. Ontdekt u de machine

GBF

Techniek waarop
u kunt vertrouwen
Automatisch. Productvriendelijk.
Capaciteit: Het vullen van de
kisten gaat automatisch. Dankzij
de hydraulisch beweegbare
zwanenhals worden valhoogten
bij het vullen geminimaliseerd.
De snelheid kan traploos tussen
0 en 40 m/min worden
gevarieerd.

Meer capaciteit. Meer productvriendelijkheid. Meer voor úw geld: Welke wensen
u ook aan de machines stelt, de nieuwe
GBF kistenvuller van Grimme zal uw
wensen vervullen. Daarbij maakt het niet
uit of het om 500 kg of 2.000 kg kisten
gaat, productvriendelijkheid en capaciteit
blijven gewaarborgd. Hierbij werken het

Alles onder controle:
Via lichtsensoren wordt het
product herkend. Wanneer de
kist optimaal is gevuld, wisselt
de transportband automatisch
van richting en vult dan de
andere kist. Het te vol vullen
wordt hierdoor voorkomen en de
capaciteit wordt verhoogd.

innovatieve SANFTE-HAND, het zachte
lamellenvormige profiel en de minimale
valhoogten samen. Ook de traploze
aandrijving en snelheidsaanpassing zorgen
ervoor dat het product met de juiste
snelheid wordt getransporteerd (tot
40 – 50 t per uur). Dit alles met een hoge
mate van zekerheid, controle en comfort!

Ideaal voor dagelijksgebruik: De automatische
kistenvuller GBF kenmerkt
zich niet alleen door haar
solide constructie, maar
ook door de eenvoud,
optimale productvriendelijkheid en grote
capaciteit.
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Doordacht tot in detail: Met het
zachte lamellenvormige profiel (1)
en de hellingshoekverstelling van
de transportband als wel de
rubberen zijkanten (2) worden
de aardappelen in elk gebied van
de machine zacht en bekwaam
behandeld. Met de automatische
spanner (3) hangt de transportband nooit door.

2

1

3

NIEUW

NIEUW
2
2

Optimaal ingesteld op productvriendelijkheid: Met de nieuwe
Grimme innovatie SANFTE-HAND
(optie). Samen met het geleide
rubber als valremmer (1) worden
de aardappelen zeer productvriendelijk in de kist neergelegd.
Wordt de gewenste vulstand
bereikt, wordt het kopstuk
omhoog bewogen en wordt
de kist perfect afgevuld (2).
Beschadiging en oogstverliezen
worden geminimaliseerd.

GBF MET RH 16-40

Juiste combinatie
Optimaal op elkaar afgestemd: De

deze optie worden alle componenten

Grimme stortbunker RH 16-40 en de

van de inschuurlijn automatisch aan-/

GBF-module. Achter de reinigingsrollen

uitgeschakeld. Zodra de kisten met

van de stortbunker wordt de GBF-module

aardappelen zijn gevuld stopt het hele

geplaatst. Door deze montage wordt een

inschuurproces. Het proces start weer

perfect transport gewaarborgd en zal het

op zodra er lege kisten zijn geplaatst.

product zeer vriendelijk in de kisten worden

En dan nog een groot voordeel van deze

afgevoerd – bij eenvoudige machines en

optie; FLOW-CONTROL funktioneert ook

optimale productvriendelijkheid. Een extra

met bestaande machines.

plus: de FLOW-CONTROL Line control. Met

Perfect gecombineerd:
De kistenvuller GBF met de
stortbunker RH 16-40. Alles
onder controle: Sensoren kijken
of de kisten juist zijn geplaatst.
Kistenvullen zonder zorgen.
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Technische gegevens

Ja

Kistenmaten naar gelang de uitvoering

1.200 – 2.240 mm

 385 mm

Ja

Grimme GBX Bedieningsterminal


500 mm


CEE 16 Amp.

FLOW-CONTROL Line control aan/uit



1.625 – 1.850 mm

Stroomverzorging

1.690 – 1.915 mm

3,0 kW

Variabele instorthoogte



1.190 – 1.415 mm

650 mm

E-Motor



Bandbreedte

L (b)



Ja



Traploze bandaandrijving



Ja

 240 mm

GBF
Automatische kistenherkenning

Opties

CEE 16 Amp.

SANFTE-HAND

Geleide rubber



Stekker voor toevoerband



650 x 4.000 mm
met knikdeel



Vulband

L (o)



Succes met de gehele lijn: met uitstekende inschuurtechniek van Grimme

Duo-banden

Hallenvullers

Kistenvullers

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

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG · Hunteburger Straße 32 · D-49401 Damme
Telefoon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

Netsorteerders

Afbeeldingen maten en gewichten niet bindend. Wijzigingen voorbehouden.
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Stortbunkers

