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Jubileumactie
EDITION 1000

GRIMME viert in dit jaar de 1000ste VARITRON!
Dit succes onderstreept onze ervaring, de service en het vertrouwen van onze
klanten in de GRIMME zelfrijdende techniek.
Voor dit jubileum zijn er voor een begrensde periode aanbiedingen voor het
gehele assortiment zelfrijdende aardappelrooitechniek.
Als highlight verschijnt de VARITRON 470 en VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC
als speciale editie in gelimiteerde aantallen.

Door niets tegen te houden

VARITRON 470 | VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC

Zelfrijdende rooimachines overtuigen door een optimaal afgestemde
combinatie van capaciteit, rijcomfort en wendbaarheid. De daardoor
bereikte oogstzekerheid, ook onder de zwaarste omstandigheden, speelt
veelal een maatgevende rol. Met de VARITRON 470 en de VARITRON 470
Platinum TERRA TRAC biedt GRIMME zelfrijdende 4-rijige oogstmachines
aan, die kunnen worden uitgevoerd met een hoge variatie aan reinigers.
Kies uw favoriet met grote banden of bodemvriendelijk rupsonderstel met
elk 1,6 m² contactoppervlak.

Rechte productstroom over de
hele breedte.

Productvriendelijke opstelling
van de reinigers

Uitschuifbare vooras met
gewichtsverplaatsing

Intuïtief
bedieningsconcept

Het doorlopende zeefkanaal zorgt ervoor dat het
product goed verdeeld wordt over het gehele
zeefoppervlak. Tegelijkertijd beschermen de
vlakke zeefbandhoeken het gewas tijdens het
transport naar de reinigers, die ook over de
gehele breedte van de machine zijn gemonteerd.

Profiteer van de grote variatie aan reinigers en
de haast oneindige combinatiemogelijkheden.
De opstelling van de reinigers is hierbij
ontworpen op maximale productbescherming

Bij 75 cm rijafstand kan het rechter voorwiel
optioneel met 30 cm worden uitgeschoven,
zodat een bredere band gemonteerd kan
worden. Als extra wordt een tweede cilinder aan
de vooras gebouwd, zodat 1000 kg van het linker
wiel op het rechter wiel overgedragen kan
worden.

Aan de basis voor een aangename werkplek ligt
het unieke ErgoDrive bedieningsconcept. De
chauffeur kan naar wens veel gebruikte functies
op de multifunctionele rijhendel en in het
display op de armleuning vrij configureren.
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Speciale editie

Voor dit jubileum van de 1000ste VARITRON zijn er uitvoeringspakketten beschikbaar
voor de VARITRON 470 en VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC. Bestel hiervoor uw
VARITRON binnen de aangegeven periode en ontvang tal van extra opties voor een
jubileumprijs van € 1.000!

Nog niet genoeg?

De speciale editie is in zeer
beperkte aantallen verkrijgbaar
en bevat volgende punten:

In combinatie met het uitvoeringspakket
"Edition 1000" heeft u ook de mogelijkheid om
uw VARITRON 470 en VARITRON 470 Platinum
TERRA TRAC gratis als een gelimiteerde
speciale editie te krijgen!

>Zwarte velgen*
>Drivers Package
>Vloermat met GRIMME opschrift
>Telefoonhouder
>LED rondom verlichting

Uitvoeringspakket VARITRON 470
„EDITION 1000“

Uitvoeringspakket VARITRON 470 Platinum
TERRA TRAC „EDITION 1000“

Premium comfort-cabine

Premium comfort-cabine

Extra verlichting:
6 extra LED-werklampen

Extra verlichting:
6 extra LED-werklampen

Autopilot

Autopilot

Speedtronic-Web

Speedtronic-Web

Bandne linksachter Michelin
MegaXBib 900/60 R32

Automatisch vetsmeersysteem

* VARITRON 470 met zwarte velgen op de voor- en achteras,
VARITRON 470 Platinum TERRA TRAC met zwarte velgen op de vooras.
Alleen in combinatie met bepaalde bandencombinaties op de vooras.

1-7-2021 tot
15-8-2021
3% prijscorrectie oude prijslijst



16-8-2021 tot
15-9-2021

16-9-2021 tot
31-10-2021

Prijs bij normale configuratie

13385 €

Prijs bij normale configuratie

16440 €

4% actiekorting





Jubileumprijs

1000 €

Jubileumprijs

1000 €

Editie 1000







Speciale editie







Een echte allrounder

VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC | VARITRON 270 Platinum |
VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC

Met de tweerijige VARITRON biedt GRIMME zelfrijdende oogstmachines
aan, die zowel met een 2 t overlaadbunker als een 7 t NonstopBunker
kunnen worden uitgerust. Naast de enorme veelvoud aan reinigers kunt u
kiezen uit een wielonderstel en een rupsonderstel. Bovendien ontlasten
de vele automatische functies de chauffeur ook bij lange werkdagen.

NonstopBunker

Daadwerkelijk Nonstop rooien

Veelvoud reinigers

Comfortabele werkplek

De VARITRON 270 Platinum en VARITRON 270
Platinum TERRA TRAC beschikken over de 7 t
NonstopBunker. De geniale bouwwijze van de
GRIMME NonstopBunker maakt het mogelijk om
terug te kunnen draaien zonder het product te
beschadigen.

De VARITRON 220 Platinum TERRA TRAC
beschikt over een 2 t tussenbunker met een
1200 mm brede overlaadelevator direct achter
de cabine. Hierdoor kunnen transportvoertuigen
en kisten probleemloos tijdens het rooien gevuld
worden.

Kies uit een breed scala aan reinigers de juiste
voor uw omstandigheden. De MultiSep maakt
bijv. zelfs op kluiterige, kleverige gronden en
gronden met kleine stenen een effectieve
reiniging zonder veel verliezen mogelijk.

Vanuit de Premium comfort-cabine heeft u
uitstekend zicht op de opname. In combinatie
met het ErgoDrive-bedieningsconcept en vele
andere functies blijft de bestuurder altijd
gefocust en uitgerust.
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Vanwege het jubileum van de 1000ste VARITRON zijn uitvoeringspakketten
voor alle tweerijige VARITRON's beschikbaar. Bestel hiervoor uw VARITRON
binnen de aangegeven periode en ontvang tal van extra opties voor een
jubileumprijs van € 1000!
Uitvoeringspakket "EDITION 1000"
Premium comfort-cabine
Extra verlichting:
6 extra LED-werklampen
Autopilot*
Speedtronic-Web

1-7-2021 tot
15-8-2021

Automatisch vetsmeersysteem

16-8-2021 tot
15-9-2021

Prijs bij normale configuratie

14855 €

3% prijscorrectie oude prijslijst



Jubileumprijs

1000 €

4% actiekorting





EDITION 1000





Autopilot alleen bij VARITRON 270 Platinum en VARITRON 270 Platinum TERRA TRAC mogelijk.

16-9-2021 tot
31-10-2021



Transformeren
VENTOR 4150

Beleef de revolutie in de oogsttechniek met de VENTOR 4150 en daarmee
de opstap naar een nieuwe capaciteitsklasse! Samen met onze klanten
hebben wij de eerste vierrijige, zelfrijdende aardappelrooier ontwikkeld
op basis van het bewezen SE-principe. Hierbij lag de focus op lage
bedrijfskosten, maximale bedrijfszekerheid en maximale
productbescherming.

6,1 m

Productvriendelijke gewasstroom
door de hele machine

Voor snelle
kopakkermanoeuvres

Zelfrijdend met fluwelen
voetprint

Door de integratie van het beproefde SE-principe,
bestaande uit zeven, hoogtetransport en
loofscheiding, heeft de gehele machine extreem
lage valhoogtes voor het gewas.

Dankzij de vierwielbesturing kunnen snelle
keermanoeuvres worden uitgevoerd met een
binnenste draaicirkel van slechts 6,1 m. Ook
kleine kopakkers geven ggen problemen.

Het off-set rijden, de zogenaamde hondengang,
maakt het mogelijk om met brede banden met
een groot volume over het gehele oppervlak van
de grond te rijden. Het "scheef" scharnierende
zeefbandframe zorgt voor een altijd
gelijkblijvende, productvriendelijke overgave van
de eerste op de tweede zeefband.

Voor lang, taai aardappelloof
De VENTOR 4150 kan optioneel met de HT 400
loofklapper uitgevoerd worden, welke zeer
geschikt is voor een extreem hoog aandeel lang
en taai aardappelloof.

De grootste in zijn klasse
Met een motorvermogen van 530 PK en een overlaadbunker met een
inhoud tot 15 t, is het gelukt om de rooicapaciteit t.o.v. 2-rijige SE-systemen
aanzienlijk te verhogen. Met omgerekend 22,5 m³ inhoud heeft de
VENTOR 4150 daarmee de grootste bunker in de markt. Het grote bereik
van de losband maakt het ook mogelijk om deze in een transportvoertuig
in de naastgelegen rijpaden te lossen. De lostijd van de complete
bunkerinhoud duurt maar 60 seconden!

ACTIE GROTE BUNKER
1-7-2021 tot
15-8-2021

16-8-2021 tot
15-9-2021

3% prijscorrectie oude prijslijst



4% actiekorting





Actie grote bunker





16-9-2021 tot
31-10-2021



In navolging van de VARITRON-jubileumactie profiteert ook de VENTOR 4150
hiervan: Maak vroegtijdig een keuze voor uw VENTOR 4150 en u krijgt voor
korte tijd een prijsverlaging van € 1000 per ton bunkerinhoud. De grootste
bunker op de markt garandeert u een prijsverlaging van maar liefst € 15.000
in de aangegeven periode! Daarnaast ontvang je bij aankoop ook gratis één
van de felbegeerde chauffeurspakketten.
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Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten alsmede vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. Het zijn vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de technische doorontwikkeling zijn ten alle tijde 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.de

07/21

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

