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BeetLoader 

Hatékony megoldás cukorrépa-silózásra az egész évben 

A másolás joga a TEMPEL Kft. tulajdona. másolás a TEMPEL Kft. engedélyével lehetséges. 



Magas betárolási teljesítmény 

és tökéletes halom felépítés 
 

A GRIMME a BeetLoader-t azon biogáz 

előállító berendezést üzemeltetőknek 

fejlesztette ki , akik a cukorrépát mint 

energiahordozót használják fel és 

szükségük van egy nagyteljesítményű 

betároló rendszerre. A rendszer 

fogadógarat, hengeres tisztítóegység és 

szállítószalag kombinációja, amely órán- 

 
ként 150 tonna frissen betakarított 

cukorrépát képes feldolgozni. A 20 

vagy 23 m³  befogadóképességű 

garat betöltési szélessége 3,5 m, így 

a különösen nagyméretű szállítójár-

művekkel is gond nélkül betölthető. A 

kb. 30 kW teljesítményigény a 

hagyományos mosó és aprítóeljárá- 

 
sokhoz képest nagyságrendekkel 

kisebb. A BeetLoader-rel a GRIMME 

egy olyan berendezést fejlesztett ki, 

mellyel az egész éves biogáz-üzem 

ellátó feladat tökéletesen megvalósít-

ható. Az egész berendezést egy ember 

kényelmesen kezelheti. 

Hatékony és 

nagy 

teljesítményű 

 

7 Duplex- 

csillaghenger 
 

Az energiarépák aktív tisztítását 7 

db, nagy rugalmasságú poliuretán 

duplex-csillaghenger végzi. A 

hengerek távolsága, dőlése és 

fordulatszáma a kívánt 

tisztítóhatás függvényében 

állítható.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mozgékonyság 

 

3 m szállítási szélesség 

A garat behajtható oldalrészeinek 

köszönhetően közúti forgalomban 

    3 m szélességgel közlekedhet. 

Ezen kívül a BeetLoader  összes 

tulajdonsága, mint pl. az erős 

felépítésű padozat, kiemelkedő.  

9 x 32 m  

 

SL 80 QUANTUM 
 

A megtisztított cukorrépa szenzorok 

által vezérelt szállítószalag 

segítségével automatikusan egy 

maximum 9m magas és 32 m 

széles halomba rakható. 

 

 
 
 
 
 

Földkihordó 

szalag 

 
A BeetLoader 1,10 m széles és 

7 m hosszú földkihordó 

szalaggal van összekapcsolva. A 

támasztókerekek segítségével 

bárhova egyszerúen felállítható. 

A másolás joga a TEMPEL Kft. tulajdona. másolás a TEMPEL Kft. engedélyével lehetséges. 
A másolás joga a TEMPEL Kft. tulajdona. másolás a TEMPEL Kft. engedélyével lehetséges. 



 sl 80-18 Q sl 80-20 Q sl 80-22 Q 

Szalagszélesség 80 cm 80 cm 80 cm 

Teljes hossz. min. (G) 1120 cm 1220 cm 1320 cm 

Teljes hossz. max. (h) 1800 cm 2000 cm 2200 cm 

Hasznos hossz min. (D) 610 cm 660 cm 760 cm 

Hasznos hossz max. (e) 1280 cm 1430 cm 1630 cm 

Kihordómagasság max. (c) 760 cm 840 cm 930 cm 

Futóműhossz (f) 510 cm 560 cm 560 cm 

Szállítószélesség 290 cm 290 cm 290 cm 

Kerekek h 40 x 14,5-19    
Szalagsebesség 3 – 70 m/min 3 – 70 m/min 3 – 70 m/min 

Meghajtás teljesítményigénye 15 kW 15 kW 15 kW 

hidraulikus átállítás a szállítási és 
üzemi helyzet  között 

   

Hárompont-felfüggesztés    
flow-control vezérlés    
elfordulás határolás    
programvezérelt 
kihordómagasság állítás 

   

a teleszkópos részek 
programvezérelt állítása 

   

programvezérelt behúzás és 
magasságillesztés 

   

Joystickbox GbX 820    
Kezelőpanel Vc 50    
Rádió távvezérlés    
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Műszaki adatok 
 

 

 rh 24-60 rh 24-70 

Töltőmagasság (a) 85 – 100 95 – 110 

Töltőszélesség 340 cm 340 cm 

Szállítási szélesség 300 cm 300 cm 

Hosszúság (l) 875 cm 975 cm 

Magasságban állítható tóltőponyva   
Becsukható oldalfalak   
Figyelmeztető jelzések   
Padozat szélessége 240 cm 240 cm 

Padozat hosszúsága 600 cm 700 cm 

Padozatcsukló felül + alul felül + alul 

Padozat sebessége 0,5 – 5 m/perc 0,5 – 5 m/perc 

Térfogat 20 m³ 23 m³ 

Talajmentesítő szélessége 240 cm 240 cm 

Duplex-csillagtengelyek száma 7 7 

Földkihordó szalag 110 x 300 cm 110 x 300 cm 

Földkihordó szalag 350 cm széles   
top-clean szalagtisztító   
Földkihordó szalag 110 x 700 cm 
összekapcsolt 

  

Összehordó asztal 80 x 300 cm 80 x 300 cm 

Teljesítményfelvétel 15 kW 15 kW 

Kezelőpanel Gbt 831   
Kezelőpanel Vc 50   
hidraulikus távolság és 
dőlésszögállítás 

  

flow-control vezérlés   
mennyiség-vezérlés   

 
széria opció 
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Az Ön helyi GRIMME partnere: 

 Az adatok figyelmeztetés nélkül megváltoztathatók. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 

Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland 

Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298 

grimme@grimme.de · www.grimme.de 

A másolás joga a TEMPEL Kft. tulajdona. másolás a TEMPEL Kft. engedélyével lehetséges. 
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