
De MultiSep
De reiniger voor kluitenrijke, lichte tot zware grond
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Dubbele MultiSep 
Dubbel zoveel MultiSep voor dubbel  
zoveel capaciteit. Voor de zwaarste  
bodem- en oogstomstandigheden.

Het gepatenteerde Grimme reinigings-

systeem wordt al meer dan 20 jaar 

doorontwikkeld en geperfectioneerd. 

Het bijzondere: De MultiSep kan zeer 

productvriendelijk verschillende reini-

gingsresultaten bereiken. Belangrijke 

redenen hiervoor zijn de instelling van 

de rollen in afstand en hellingshoek, 

het rollentoerental alsmede de keuze 

van de segment- en kluitenrollen. De 

reiniger is in de wagenrooier GT 170, 

GT 300, de bunkerrooier SV 260, in 

de zelfrijdende aardappelrooiers uit de 

VARITRON serie en in de stortbunker 

verkrijgbaar. Voor meer informatie kunt 

u terecht op www.grimme.com of vraag 

bij uw Grimme Premium Partner.

1000-maal bewezen Afstand, hellingshoek en toerental
De gepatenteerde instellingsmogelijkhe-
den van de afzonderlijke rollen kennen 
verschillende reinigingseffecten.

Automatische vlakstelling
Ook bij het rijden in heuvelachtig terrein 
houdt de MultiSep de ingestelde hellings-
hoek constant. Voor een gelijkmatig  
reinigingsresultaat bij een gelijkblijvende 
productvriendelijke behandeling.

Gepatenteerd design
De losse segmenten zijn 
uniek met hun parallel 
aan de lippen lopende 
luchtkamers van binnen. 
Het design verbetert het  
reinigingseffect over de gehele breedte en 
zorgt gelijktijdig voor een zeer sterke  
zelfreiniging van de segmenten.

Productvriendelijk
Een extreem zacht en niettemin slijtvast 
kunststofmateriaal zorgt voor een  
maximale behandeling van het product

Flexibel
Voor de verschillende omstandigheden 
kan uit 8 verschillende combinaties van 
kluiten- en segmentrollen gekozen  
worden.

Onderhoudsvriendelijk
MultiSep-segmenten kunnen zonder grote 
inspanning per stuk gewisseld worden.

Automatische reiniging
Als rollenparen vol lopen, keert de  
draairichting van de kluitenrollen om bij 
gelijktijdig stilstaande segmentrollen.  
Hierdoor wordt blokkeren van de rollen 
voorkomen.

Ervaring
De segmenten worden in Duitsland bij de 
Grimme dochteronderneming Internorm 
geproduceerd, met tientallen jaren  
ervaring een PU-specialist in de agrari-
sche sector.

Visual Protect
Bewaking van de machine met camera's. 
Bij een dreigend probleem schakelt het 
beeldscherm automatisch naar de  
overeenkomstige camera van de MultiSep 
(bijv. bij verstoppingsgevaar).

Clean Control
Er kunnen tot 16 verschillende instellingen 

opgeslagen worden. Middels een druk op 

de knop wordt de machine compleet op 

de gewenste omstandigheden ingesteld.

Comfortabel
Comfortabele instelling van diverse  
functies vanuit de cabine zoals bijv. Clean 
Control, omkeren van de kluitenrollen,  
instelling van de rollentoerentallen of  
afstand en hellingshoek van de rollen  
tegelijk.



Keuze van segment- en kluitenrollen
De specifieke plaatsing van de luchtkamers 

alsmede de hoogte en het aantal lippen 

maken verschillende reinigingseffecten 

mogelijk. 

Hier geldt: Hoe minder lippen het segment 

heeft en hoe hoger de lippen zijn, des te 

sterker is de reiniging. Als de rollen vollo-

pen, niet meer reinigen of blokkeren zal een 

segment met een sterkere reiniging gekozen 

moeten worden.

Instelling van de segment- en kluitenrollen
De segment- en kluitenrollen laten zich in 

afstand, hellingshoek en toerental op elkaar 

instellen. 

Hier geldt: Hoe groter de afstand van de 

rollen onderling, hoe vlakker de hellingshoek 

en hoe lager het toerental, des te sterker het 

reinigingseffect en de scheiding van kluiten 

en grond t.o.v. het product. Tegelijkertijd goed 

realiseren: Des te sterker het scheidingsef-

fect, hoe minder productvriendelijk het wordt.

Risico aardappelbeschadiging / -verliezen

6-lippen  
met kluitenrollen 
van staal  
(8 mm lip)

4-lippen  
met kluitenrollen 
van staal  
(8 mm lip)

4-lippen  
met kluitenrollen 
van rubber  
(8 mm lip)

3-lippen  
met kluitenrollen 
van rubber  
(8 mm lip)

3-lippen  
met kluitenrollen 
van rubber  
(16 mm lip)
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Afstand tussen kluitenrollen 
en segmentrollen

Hoogte van de 
kluitenrollen

>Kluitenscheiding 
<Loofscheiding

>Kluitenscheiding
<Loofscheiding

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 allen 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

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