
GRIMME Technica
Voor de 8e keer: De vakbeurs voor akkerbouwers en partners

4 t/m 7 december
Dagelijks van 9.00 tot 16.30 uur

Spectaculaire  
noviteitenshow
Laat u verrassen!

Rondleidingen
Voor het eerst vinden rondleidingen 

plaats terwijl er geproduceerd en 

geassembleerd wordt.

GRIMME Digital
Klantenportaal myGRIMME, gebruikte 

machinemakelaar, bedienings- en  

assistentiesystemen alsmede  

data-management.

Uniek
Omvangrijke machinetentoonstelling, 

zowel buiten als binnen.

Grootste show op het gebied van groente-, bieten- en aardappeltechniek

Let op: Nieuwe datum!

www.grimme.com



Exclusieve noviteitenshow
Sinds 2004 houdt GRIMME alle 2 jaren hun huisshow GRIMME Technica in Damme. Wij presenteren u een unieke  
variëteit van meer dan 100 machines uit de aardappel-, bieten- en groentetechniek van GRIMME, ASA-LIFT en SPUDNIK 
Als onderdeel van de becommentarieerde innovatieshow worden de huidige nieuwe en doorontwikkelingen gepresenteerd. 
Om ervoor te zorgen dat u ontspannen van uw bezoek kunt genieten, wordt ook gezorgd voor de inwendige mens.

Becommentarieerde noviteitenshow
De becommentarieerde noviteitenshow wordt 
door eigen medewerkers in een verwarmde 
hal gehouden, dus uit de praktijk voor de 
praktijk. 

Groentetechniek
Wij presenteren u een veelvoud aan GRIMME en ASA-LIFT 
groentetechniek, alsmede een exclusieve noviteit in de  
zaaitechniek. 

Aardappeltechniek
Première van een nieuwe tweerijige getrokken  
bunkerrooier.



VENTOR 4150, de grootste zelfrijder wereldwijd
Het unieke aan deze 530 pk sterke rooimachine is de  
integratie van het reinigingssysteem van het zeer  
succesvolle SE-principe, welke bestaat uit grond zeven, 
hoogte-overbrugging en loofscheiding. 

GRIMME Digital
Vele spannende doorontwikkelingen o.a. bij het  
klantenportaal myGRIMME en de gebruikte  
machinemakelaar. 

Bietentechniek
U kunt de exclusieve première verwachten van de  
nieuwste generatie zelfrijdende bietenrooier alsook de 
doorontwikkeling bij zaaien en oogsten.



Bedrijfs- 
rondleidingen

Voor het eerst bij een 
draaiende productie

Rondleidingen vinden zowel in Damme 
maar ook in de fabrieken voor zelfrijders 

en zeef- en transportbandentechniek  
(RICON) plaats. Voor een comfortabele 

transfer (12 km) worden bussen ingezet.

Goede  
gesprekken

In het 2.000 m2 grote TECHNICOM  
vinden gesprekken plaats en worden  

ervaringen uitgewisseld.

Omvangrijke  
tentoonstelling

GRIMME, ASA-LIFT en 
SPUDNIK

Met meer dan 100 machines uit de 
aardappel-, bieten- en groentetechniek is 

de GRIMME Technica één van de grootste 
landbouwshows wereldwijd.



GRIMME Digital
Beleef een veelvoud aan spannende  
nieuw- en doorontwikkelingen bij het  
klantenportaal myGRIMME, de gebruikte 
machinemakelaar alsmede bij de  
bedienings- en assistentiesystemen resp. 
data-management. 

Verder toont de door Christoph Grimme 
opgerichte Startup onderneming  
Schmiede.ONE de vele mogelijkheden 
van internet- en softwarethema's in de 
landbouwmechanisatie. 

Programma
Bedrijfsbezichtiging in Niedersachsen-
park (vertrek van de bus voor het  
TECHNICOM)

Noviteitenshow

Middageten

Rondleidingen in de Dammer fabriek  
worden doorlopend aangeboden.
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