
Nieuwsbrief
Voorjaar 2019

Het heeft langer geduurd dan u van 
ons gewend bent. Normaal gesproken 
maken wij 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief voor u. Dit keer heeft het 
iets langer geduurd. Door de nieuwe 
“privacywetgeving” kunnen wij dit niet 
meer (ongevraagd) naar u toesturen. 
Maar we zijn er weer, deze keer als 
bijsluiter bij LandbouwMechanisatie. 

Naast deze bijsluiter krijgt een aantal 
mensen de Nieuwsbrief al per mail. Als 
u dat ook graag wilt, (wij vallen u echt 
niet vaker dan 2 keer per jaar lastig) 
stuur dan een mailtje met uw mailadres 
of gewone adres naar  
grimme-nederland@grimme.de. U 
ontvangt dan de Nieuwsbrief per mail 
of per post, net wat u wilt.

Wat voor- en achter ons ligt
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Interessant jaar!
We hebben een interessant 
jaar achter de rug, wij ho-
pen dat het voor u positief 
uitgevallen is. Het hoogte-
punt voor ons was de 
GRIMME Technica in  
december. Nog nooit waren 
er zo veel bezoekers, ook 
uit Nederland. De fabriek 
was deze keer in volle pro-
ductie, dit is als zeer posi-
tief ervaren door de bezoe-
kers. Vele noviteiten werden 
wederom gepresenteerd tij-
dens de spectaculaire novi-
teitenshow. Deze show 
werd 2 keer per dag opge-
voerd maar eigenlijk was dit 
nog te weinig. Hier onder 
een impressie van deze 
prachtige dagen. Wat in 
2019 staat te gebeuren is 
nog een open vraag, wel 
hebben wij al twee bijzon-
dere zaken in petto. Ten 
eerste de Agritechnica in 
Hannover in november. Ten 
tweede een heel bijzondere 
dag op 11 september in  
Flevoland. U gaat hier de 
komende maanden nog 
veel meer over horen maar 
noteer deze dag alvast in 
uw agenda. Interessant 
wordt het zeker, lekker ook, 
want bij dit unieke evene-
ment serveren wij een  
bijbehorend heerlijk gerecht!

Voor velen is het een korte 
vakantie, voor anderen 
een verplichte lange 
dag, in ieder geval is de 
Agritechnica, die iedere 2 
jaar wordt georganiseerd in 
Hannover een “must” voor 
iedereen die geïnteresseerd 
is in landbouwtechniek 
zoals trekkers en machines. 
Zoals gewoonlijk is GRIMME 
ook deze keer weer 
prominent aanwezig met 
verschillende noviteiten 
en doorontwikkelingen op 
het gebied van aardappel-, 
suikerbieten- en ASA-LIFT 
groentetechniek. Welke 
noviteiten dit zijn, kunnen 
wij op dit moment nog niet 
bekend maken maar van 
10 tot 16 november gaat 
het weer gebeuren. Het 
complete GRIMME NL team 
is dan weer aanwezig om al 
uw vragen te beantwoorden. 
Hoewel het nog erg ver voor 
ons ligt en er nog een heel 
groeiseizoen aan vooraf 
gaat, willen wij u nu alvast 
uitnodigen om deze datum 
in uw agenda te zetten. 
Als u meerdere dagen 
wilt blijven is het handig 
om nu alvast een hotel 
te reserveren, Hannover 
is tijdens de Agritechnica 
normaalgesproken “vol”, 
dus wees er snel bij als 
u een slaapplaats wilt. 
Hieronder een impressie 
van de Agritechnica 2017.

GRIMME NL B.V.

Nieuwe organisatiestructuur
De overvloedige regenval van vorig voorjaar 
staat nog vers in het geheugen. Hele vel-
den met aardappelen en andere gewassen 
werden weggespoeld en verdronken door 
zuurstoftekort. Door deze heftige hoosbuien 
komen er steeds meer aanvragen voor ero-
sie beperkende werktuigen en toebehoren. 
Tot op heden hadden wij daar niet een 
echt goed antwoord op en leverden alleen 
een roterende “dyker”. GRIMME heeft de 
“dyker” nu opnieuw uitgevonden! Nu niet 
roterend maar rijsnelheidafhankelijke kleine 
“schepjes” die er voor zorgen dat er op 
ingestelde afstand een klein hoopje grond 
tussen de ruggen ligt die er voor zorgt dat 
het regenwater op de plaats blijft en niet 
naar het laagte punt van het perceel loopt 
met alle schadelijke gevolgen van dien.
De “TerraProtect” is een geheel nieuw 
ontwikkeld, hydraulisch systeem dat op 
ingestelde afstand dijkjes vormt. Het grote 
voordeel van dit systeem is dat het de rug 
niet beschadigt, wat bij andere systemen 
vaak wel gebeurt. De grond wordt voor het 
systeem losgemaakt door woelpootjes die 
voor een hogere infiltratie van het water in 
de bodem zorgen. Aansluitend worden door 
de speciale vorm van de spaden de dijkjes 
gemaakt. TerraProtect houdt rekening met 
“om en om” rijden (GPS) Wanneer er om en 
om wordt gereden, worden op de “heen-
weg” de buitenste rijen automatisch over-
geslagen, bij “terugweg” worden deze rijen 
dan voorzien van de dijkjes zodat u niet 
constant over de dijkjes heen rijdt en gaat 
hobbelen. Dit geldt ook voor het aanleggen 
van rijpaden. De TerraProtect is dit jaar he-
laas nog zeer beperkt leverbaar maar vanaf 
2020 kan deze op iedere GL pootmachine 

en GF frees worden geleverd, ook achteraf 
op te bouwen.
TerraProtect is er in 2 varianten, de Basis 
en Pro. De Pro uitvoering kan vanaf de CCI 
terminal worden bediend, bij de Basis dient 
dit aan de machine te gebeuren.

TerraProtect
POOTTECHNIEK

Sinds september 2018 heeft GRIMME NL 
B.V. een nieuwe structuur. Om dichter bij de 
Nederlandse klanten te staan en om sneller 
en beter in te spelen op vragen en 
ontwikkelingen, heeft GRIMME NL een 
meer zelfstandige status gekregen. Wij 
kunnen dus nu beter en sneller zelfstandig 
beslissingen nemen zodat de service nog 
beter wordt dan hij tot op heden al was! In 
deze nieuwe structuur zijn ook enige 
functies gewijzigd; Arent Lanenga, die tot 
nu toe verkoopadviseur was in Noord, West 
en Midden Nederland, is nu Verkoopleider 
GRIMME NL en verantwoordelijk voor de 

verkoop van machines in Nederland. Piet 
de Jong, is verantwoordelijk voor after 
sales, service, marketing en organisatie. 
Samen vormen ze het management team. 
Omdat er een plaats beschikbaar was als 
verkoopadviseur is Jan Bouma per  
1 februari jl. 
aangetrokken. Jan 
heeft ruime ervaring 
in verkoop met de 
akkerbouwbranche. 
Bijgaand een foto 
van het team 
GRIMME Nederland.

GRIMME heeft 2 belangrijke verbeteringen/ 
aanpassingen gerealiseerd op haar GL  
bekerpootmachines. GPS speelt met name 
in Nederland een voorname rol, Section 
Control ook want er zijn maar weinig perce-
len kaarsrecht, ook al lijkt dat van de “bui-
tenkant” soms wel. Met de bestaande  
uitschakelbare pootelementen is het niet 
mogelijk om van Section Control gebruik te 
maken omdat deze uitschakeling te traag 
reageert. U kunt natuurlijk kiezen voor een 
hydraulische aandrijving per rij. Dit heeft 
naast snelle aan- en uitschakeling meerde-
re voordelen maar is niet de goedkoopste 
oplossing. Op de nieuwe GL 420 beker-
pootmachines is vanaf dit jaar een elektro-
magnetische koppeling leverbaar die iedere 
rij razendsnel kan in- en uitschakelen. Deze 
koppeling is leverbaar op iedere GL 420 
machine.

Poten en rugopbouw
POOTTECHNIEK

v.l.n.r.: Jan Bouma, Gertjan Woldring, Katelijne Stüve, Otto Strijk, Willem van den Hoek, 
Arent Lanenga, Jan Hoppenbrouwers, Piet de Jong, Pieter Steenbergen

De mechanische/elektrische koppeling

De elektromagnetische koppeling

Opbouw woelpootjes i.c.m. de spaden

Woelpootjes zorgen voor hogere infiltratie

Houdt rekening met "om en om" rijden

Afstand en hoogte traploos instelbaar 
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Onderhoud

De GRIMME Servicepakketten
Iedereen is zich ervan bewust dat goed 
onderhoud van de machines van 
essentieel belang is voor de werking en 
de levensduur. 

Naast de bekende GRIMME Premium- 
Check is er een nieuwe manier om uw 
kostbare machine in topconditie te 
houden: De GRIMME Servicepakketten.

Er zijn een viertal Servicepakketten, 
van eenvoudig (Plus) tot alles er op en 
er aan (Protect) met zelfs slijtdelen 
garantie. 

PLUS PREMIUMPRO PROTECT

Premium-Check met
onderhoud en service

Service

Verlengde garantie 
op de aandrijving

Verlengde garantie 
op de hele machine

Full-Service 
incl. slijtdelen

PLUS
Wat kunt U verwachten:
• Professionele check van 

de machine ter plaatse 
(aan de hand van machine-
checklist)

• Documentatie van de hui-
dige toestand met vervan-
gingsadviezen

• Onderhoudsservice 
volgens gebruikershand-
leiding om de één-jarige 
fabrieksgarantie te be-
houden. Inbegrepen zijn 
o.a.:
 - Onderhoud van motor-

delen uitgevoerd door ge-
certificeerde monteurs

 - olievervanging
 - filtervervanging (olie, 

lucht en diesel)

PRO
Wat kunt u verwachten:
•  De complete omvang van 

het servicepakket PLUS
•  Verlengde garantie op alle 

componenten, die tot de 
aandrijving van de machine 
en de reinigingsaggregaten 
behoren: 
 - Alle motordelen incl. 

start- motor, dynamo, 
waterpomp

 - Elektronica
 - Koppeling
 - Reminrichting
 - Pompverdeelkast
 - Hydrauliekmotoren
 - Rijaandrijving
 - Rupsaandrijving en  

dragende delen

PREMIUM
Wat kunt u verwachten:
• De complete omvang van 

de servicepakketten PLUS 
en PRO

• Alle reparaties incl. alle 
eventuele noodzakelijke 
GRIMME Original Teile, 
slijtdelen uitgesloten.

• Loon en voorrijkosten 
binnen de afgesproken 
inzetgebieden

• Kosteloze software-updates 
binnen de kaders van het 
regelmatige onderhoud

• Regelmatige afgestemd 
machinebezoek en mo-
gelijke instructie alsmede 
scholing en advies aan de 
chauffeur

• Service training en nauwe 
samenwerking voor het 
servicepersoneel van de 
opdrachtgever

PROTECT
Wat kunt u verwachten:
• De complete omvang van 

de servicepakketten PLUS , 
PRO en PREMIUM

• Uitvoeren van de Premium 
Check na het oogstseizoen

• Reparatie van de machine 
(incl. check en vervanging 
van noodzakelijke slijt-
delen)

• Service aan de motor, 
aandrijving en hydrauliek-
systemen

• Update naar actuele 
software-versie

• Omzetten naar door fabriek 
beschikbare gestelde, 
product verbeterende maat-
regelen

Vraag uw GRIMME verkoop-
adviseur naar de mogelijk-
heden, met name voor de 
zelfrijders bevelen wij het 
van harte aan om alle kosten 
op de beste manier te be-
heersen en om de machine in 
topconditie te houden! 


