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Na pozemcích společnosti ZAS Bečváry se 25. října 2012 
v České republice poprvé představil šestiřádkový vyorávač 
cukrovky Grimme Rexor 620. Zájem o seznámení se s tímto 
sklízečem projevilo téměř padesát pěstitelů i dalších návštěvníků, 
kteří se do Bečvár dostavili. Pracovníci společnosti Grimme zde 
předvedli stroj při práci, nechyběla ukázka sklizně, přesnosti 
navedení do řádků, ometení chrástu, perfektního čištění i rych-
lého vyprázdnění zásobníku s objemem 30 m3 na 22 t bulev. 
Přihlížející veřejnost byla seznámena s technickými daty stroje, 
jeho výkonem i s funkcemi jednotlivých částí.

Rexor 620 pracuje se sklízenou řepou šetrně, je výkonný 
a spolehlivý. Jeho předností je jednoduchost, snadná odsluha 
a precizní práce s minimálními ztrátami. Sklízeč je šetrný i k půdě, 
rozměrná nastavitelná kola a kloubové spojení za kabinou 
řidiče umožňují vyosení tak, že kola nejedou při sklizni ve 
stejné stopě. Také poloměr otáčení je díky kloubu a nastavení 
kol malý. Vyorávcí ústrojí tvoří dvojice řiditelných vyorávacích 

kotoučů, navazující čisticí a dopravní cesta umožňuje značný 
výkon a prů chodnost strojem. Pracovní rychlost je až 9 km.h–1 
(přepravní dosahuje 40 km.h–1), vyorávač tak sklidí až 1,2 ha.h–1. 
Obsluha v klimatizované kabině VistaCap kontroluje činnost 
stroje pomocí osmi kamer. Prázdný sklízeč má hmotnost 26 t.

Grimme patří mezi osvědčené světové výrobce sklízečů, 
dobře známé jsou tyto stroje mezi pěstiteli brambor či kořenové 
zeleniny. S výrobou samochodných vyorávačů cukrovky začala 
firma Grimme v roce 2002 a do dnešního dne jich bylo vyrobeno 
na 400. Starší typ Maxtron 620, který využívá pásy, je určen pro 
těžké podmínky na poli, na přehlídce Beet Europe 2012 pak byl 
k vidění i nový vyorávač Grimme Rexor 630 se třemi nápravami 
a zásobníkem na 30 t řepy. V nabídce je i sklízeč tažený. Stroje 
Grimme jsou pěstiteli užívány nejenom v Německu, ale i v mnoha 
dalších evropských zemích.
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