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Wij hoeven u niets te vertellen over de 
moeizame oogst 2019 maar eerlijk is 
eerlijk, een goede rooimachine heeft 
zijn waarde in een jaar als deze wel 
weer bewezen na een paar 
“gemakkelijke” oogsten in de afgelopen 
jaren. Wij zien dit onder andere aan de 
vraag naar nieuwe machines voor het 

seizoen 2020, deze is vroeg en groot! 
De fabriek in Damme draait op volle 
toeren maar voor een paar 
machinetypes dreigt zelfs het bord 
“uitverkocht” op de muur te komen, 
zover is het nog niet maar het komt 
dichterbij.

Wat voor- en achter ons ligt
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Digitalisering, het toverwoord van deze 
eeuw tot nu toe, van grote logge 
computers tot smartphones die veel 
meer kunnen dan die oude PC´s. Ook 
in de landbouw gaat het supersnel, er 
worden hele reclamecampagnes 
geïntroduceerd met de termen als “In 
de cloud” en andere moderne 
uitspraken. Oh ja GRIMME is hier 
echter al jaren mee bezig, sinds 2018 
(2 jaar geleden) hebben de zelfrijdende 
rooimachines en de EVO getrokken 

machines al een zogenaamde GSC 
Box. Zo´n box kan (bij toestemming van 
de eigenaar) allerlei data over onder 
andere; snelheid, positie, capaciteit, 
motortoestand en dergelijke sturen naar 
de eigenaar en, wanneer gewenst ook 
naar GRIMME om, wanneer nodig, 
direct in te grijpen al er iets dreigt fout 
te lopen. De servicemedewerkers van 
GRIMME kunnen dan direct zien wat 
het probleem is en dit zeer snel 
oplossen. Dus helemaal nieuw is het 

niet meer maar nu wel 100% 
operationeel en op alle nieuwe 
machines voorzien van een MDA3 
verkrijgbaar met alle voordelen van 
dien. Bij de zelfrijders is het zelfs 
standaard.

In deze “digitale” nieuwsbrief alle 
informatie over de digitale diensten die 
GRIMME op dit moment biedt, ga er 
maar vanuit dat de komende jaren er 
nog veel meer bijkomen! Veel 
leesplezier gewenst!

Over “wat voor ons ligt” gesproken...

De autowereld heeft het al een tijdje, in 
de landbouwbranche is het nieuw. 
GRIMME introduceerde in 2017 het 
klantenportaal myGRIMME. Dit portaal 
is voor bijna iedere gebruiker/eigenaar 
van een GRIMME machine te 
gebruiken en is buitengewoon handig! 
Het enige wat u hoeft te doen is u en 
uw machine aanmelden en u kunt aan 
de slag.

Zo ziet de startpagina er uit.

Verscheidene mogelijkheden waaruit u 
kunt kiezen zoals:

• De positie van uw machine, waar 
bevindt hij zich (bij aanwezigheid van 
GSC box)

• Mijn machine: alle gegevens van uw 
machine

• myJobs: wat heeft mijn machine 
gedaan, wat doet hij nu, waar is hij, 
brandstofstand, motortoestand en 
nog veel meer. (GSC box)

• myGRIMME Shop: Webshop met 
onderdelenlijst voor uw machine. 
Uitleg over de webshop verderop in 
deze nieuwsbrief

• agrirouter: myGRIMME met 
agrirouter verbinden.

• Geofencing: Op basis van GPS het 
werk en rijgebied afbakenen. 
(Antidiefstal)

• Online configurator: Een nieuwe- of 
ander soort GRIMME machine 
configureren

• Gebruikte machines: een lijst met 
beschikbare gebruikte GRIMME 
machines

• En dan natuurlijk de gebruikelijke 
knoppen voor vragen en antwoorden 
en uw gegevens.

Dus heeft u een GRIMME machine? 
Ga naar www.mygrimme.com meldt u 
aan, alleen maar voordelen eigenlijk!

myGRIMME

myGRIMME Shop: gemakkelijk, snel, 
altijd het goede onderdeel

Nieuwe  
GRIMME dealer
Sinds GRIMME en Abemec 
Steenbergen afscheid van elkaar 
hebben genomen zijn wij naarstig op 

zoek gegaan naar een goede 
vervangende dealer in het zuidwesten 
van Brabant. Dit is meer dan goed 
gelukt! Vanaf 1 december 2019 
verzorgt ZHE West Brabant in 
Heijningen het complete GRIMME 
pakket en is vanaf nu het adres voor 
onderdelen en onderhoud van 
GRIMME machines in het gebied. Wij 
zijn op dit moment druk bezig om de 

monteurs en verkopers op het hoge 
technische niveau te krijgen zoals u 
dat van een volwaardige GRIMME 
dealer mag verwachten. Wij wensen 
directie en medewerkers van ZHE 
West Brabant veel succes en plezier 
met deze prachtige uitbreiding van hun 
pakket! 

Zoals hierboven reeds uitgelegd kan via myGRIMME in een voor uw machine specifieke, onderdelenlijst 
worden gezocht naar de gewenste onderdelen. 
Op dit moment rijdt u naar uw dealer, 
uw dealer kijkt in de onderdelenboeken 
of in de computer, zoekt het op (soms 
een tijdrovende bezigheid) haalt het uit 
de stelling en wanneer het niet op 
voorraad is, moet er besteld worden, 
en kost dit vaak een dag voordat het 
weer op voorraad is. Bij myGRIMME 
Shop gaat dit anders, thuis achter uw 
laptop of in de trekker op uw Tablet 
zoekt u in myGRIMME uw machine op 
en opent de onderdelenlijst. U kunt 
kiezen uit een algemene 
onderdelenlijst of een die alleen 
onderdelen laat zien van uw eigen 
machine, dus geen ruis en geen 

onderdelen waar u niets aan heeft. U 
plaatst dit deel in uw winkelmandje en 
drukt op verzenden. Uw dealer (U 
heeft uw dichtstbijzijnde dealer reeds 
ingevuld in myGRIMME) zoekt het deel 
op en legt het voor u klaar, u haalt het 
af en klaar is kees, zij kunnen het 
natuurlijk ook bezorgen wanneer u dat 
wenst. In myGRIMME kunt u de bruto 
prijs van het artikel zien. Het overgrote 
merendeel van onze dealers is 
aangesloten bij de zogeheten “Parts 
Locator”. Wanneer, in een zeldzaam 
geval, het deel niet voorradig is en u 
heeft het zeer snel nodig, kan de 
magazijnbeheerder zien waar het 

ontbrekende deel wel op voorraad is bij 
een collega dealer in Nederland. Het 
kan dan snel op de plaats van 
bestemming zijn. 

De webshop is in 2019 succesvol in 
Duitsland geïntroduceerd. Nederland is 
het tweede land waar het online gaat. 
Op dit moment zijn we nog volop met 
de voorbereidingen bezig maar de 
introductie zal half mei van dit jaar 
gaan plaats vinden, nog even geduld 
dus!
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GRIMME en uien
Sinds lange tijd heeft ASA-LIFT 
machines voor het rooien en laden van 
de uien maar hier is in Nederland nooit 
veel aandacht aan besteed. Hier komt 
vanaf nu verandering in. In 
samenwerking met de technici van 
ASA-LIFT, heeft GRIMME nu een serie 
machines in de pijplijn om de vingers bij 
af te likken. Rooimachines voor bedden 
van 150 tot 225 cm, de loofklappers 
gaan volgen maar 2020 wordt het jaar 
van de introductie van de GRIMME 
uienlijn, er komt zeker een demo bij u in 
de buurt, houd onze Facebook en 
Twitter accounts in de gaten

ASA-LIFT en kool
In 2019 zijn de eerste praktijkervaringen 
opgedaan met de nieuwe 1 en 2 rijige 
kooloogsters in Nederland. Vele hectares 
witte en rode kool zijn automatisch 
geoogst. Tot nu toe was het niet mogelijk 
om bewaarkool machinaal te oogsten. 
De kool moest handmatig worden 
gesneden en in de kist gelegd, het mag 
absoluut niet beschadigen. Vanaf kan 
het wel mechanisch! De teler kan nu 
veel handarbeid besparen! De kool 
wordt afgesneden, gereinigd en zeer 
voorzichtig in de kist gelegd. De 
komende jaren zult u  veel meer van 
deze machines in Nederland gaan zien 
want de vraag naar een machine als 
deze is zeer groot!

U ontvangt onze nieuwsbrief omdat u bij 
ons in een adressenbestand staat. 
Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer 

wilt ontvangen, een mailtje naar  
grimme-nederland@grimme.de volstaat. 
Ook als u de nieuwsbrief via mail wilt 

ontvangen kunt u dit via dit mailadres 
aangeven.


