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Grimme RT 300 frontfrees
Een echte combimachine

Grimme heeft sinds de Agritechnica van vorig jaar een nieuwe frees in het programma. De RT 300 frees met een
werkbreedte van 3 meter is zowel in de achter- als de fronthef te monteren. Zo is hij te gebruiken in combinatie
met een pootmachine achterop.

E

en frontfrees met rugvormers in
combinatie met een pootmachine
is vooral in Engeland, Frankrijk
en Nederland populair. Daarom bouwde
Grimme de 3 meter brede en 1.300 kg
zware frees voor deze landen om, zodat die
ook in de fronthef te gebruiken is. Door de
montage in de fronthef kun je de Grimme
RT 300 frees inzetten voor het bereiden
van het pootbed en het voorvormen van de
ruggen.

Uurtje

V-vorm

De frees is geschikt voor zowel front- als
achteraanbouw. Hiervoor moet je de freesas
met een rotordiameter van 620 mm omdraaien.
Dit kost je ongeveer een uurtje tijd. De frees
draait op de 1000 toeren-aftakas en heeft
drie versnellingen voor het verstellen van
het freesastoerental, namelijk 355, 400 of
450 toeren. De aandrijving van de freesas zit
aan de zijkant en gaat via tandwielen. De
freesas heeft honderd haken van 12 mm dik.

De frees is voorzien van een V-kooirol voorop. De rol met een diameter van 480 mm
blijft door de V-vorm recht vooruit lopen. De
machine is aan te kleden met verschillende
opties. De freeshaken kun je vervangen voor
widia-haken zodat ze minder slijten. Ook kun
je in combinatie met een pootmachine twee
spuittanken van 350 liter aan de frees hangen
voor toevoeging van monsereen bij de poters.
Tevens is de frees uit te rusten met een kluitenbreker voorop de standaard-V-kooirol.

Grimme RT 300
Rotordiameter (mm)
620
Aantal haken (12 mm breed) 100
Kooirol (mm)
480
Gewicht (kg)
1.300
Brutoprijs (euro)	13.900 *)
*) excl. widiahaken en kluitenbreker
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