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Bijna iedere landbouwminiaturenverzamelaar kent de rode machines van Grimme wel.
In miniaturenland zijn er maar enkele producten van Grimme te vinden, meestal gaat
het dan om een aardappel- of bietenrooier
of een aardappelpoter. Echter Grimme is
veel meer dan dat.

Dat bleek wel tijdens de L.C.N.-ledenreis 27 januari jongstleden.
Om iets voor half acht stapte ik de bus in bij Apeldoorn, de plaats
waar de laatste deelnemers opstapten. Om half acht vertrok de
bus met alle 49 deelnemers richting Damme (D) waar de Grimme fabriek is gevestigd. Onderweg werden we verzorgd door Anne-Marie Koetsruiter en Justine Arfman van Trekkerskieken.nl en
konden we kijken naar dvd’s over landbouwmachines. De sfeer
in de bus was prima. Iedereen zat gezellig te praten met elkaar.
Rond half tien reden we Damme binnen. Omdat we nog wat te
vroeg waren zijn we met de bus rond het terrein van Grimme gereden, voor zover dat kon. Vanuit de bus hadden we goed zicht op
het terrein en konden we alvast wat machines zien. Even voor tienen reden we de poort van het Grimme terrein binnen. Toen we de
bus hadden verlaten werden we ontvangen door Piet de Jong, die
accountmanager is voor Grimme Nederland sinds 2007. Geheel in
het Nederlands verzorgde Piet een prachtige bedrijfspresentatie.

GESCHIEDENIS
In 1861 werd door de overgrootvader van de huidige eigenaar
Franz Grimme een smederij begonnen in het Niedersachsische
Damme. Op dat moment was deze nog nergens in gespecialiseerd,
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maar het was wel de basis voor het huidige Grimme concern.

1

technische know-how te intensiveren. Deze samenwerking bleek
een jaar later zeer positief. Door de ervaring die de Grimme groep
inmiddels had opgedaan, namen ze Spudnik over. Tegenwoordig
werken er bij Spudnik 250 mensen verdeeld over 4 vestigingen.
Om nog meer kennis en markt te verkrijgen werd in 2012 de fabrikant van bietentechniek KLEINE uit Salzkotten overgenomen.
Nog een jaar later nam Grimme een meerderheidsbelang in het
Deense ASA-LIFT welke bekend is als groentetechniekspecialist.

GRIMME GROEP
Zoals ik in de inleiding reeds vertelde, behoren er meerdere bedrijven tot de Grimme groep. Wat opvallend is, is dat elk bedrijf
dat tot de Grimme groep behoort, een letter ‘I’ in zijn naam voert.
In 1936 begon de ontwikkeling tot specialisatie voor aardappel-

Tot de Grimme groep behoren naast Grimme Landmaschinenfa-

techniek. Ook werd toen de eerste aardappelrooier geïntrodu-

brik ook het Duitse KLEINE, fabrikant voor bietentechniek en de

ceerd genaamd ‘Unerreicht’. Deze machine werd zo’n duizend

Deense fabrikant ASA-LIFT, voor groentetechniek. Ook behoort

keer geproduceerd en in de omliggende regio verkocht. De eerste

het in Noord-Amerika gevestigde Spudnik tot de Grimme Groep.

echte getrokken aardappelrooier wordt in serie geproduceerd

Met meer dan 150 verschillende machines voor aardappel-, bie-

door Grimme sinds 1956. Tevens werden toen de eerste machi-

ten- en groentetechniek biedt de Grimme groep voor dit segment

nes geëxporteerd. Het eerste exportland waar de Grimme aard-

het breedste en meest omvangrijke productprogramma. Ook be-

appelrooiers werden verkocht was Nederland. De importeur was

horen er tot de Grimme groep nog twee bedrijven welke een toe-

GHȴUPD=RQQDWH%HLOHQ1HGHUODQGEHKRRUWYDQGDDJGHGDJQRJ

leverende functie hebben. Internorm is een bedrijf dat kunststof

steeds tot de belangrijkste afzetgebieden voor Grimme.

delen maakt voor Grimme. Denk hierbij aan draagrollen, rollen
en andere gietartikelen uit polyurethaan. Daarnaast is er Ricon,

In 1966 werd de eerste mijlpaal in de geschiedenis van Grimme

maar daar over later meer.

behaald. Grimme ontwikkelde toen de eerste aardappelrooier

De machines van de Grimme groep worden wereldwijd in 120

welke door hydraulische functies wordt aangestuurd. Grimme

landen via een dealernetwerk verkocht. Grimme heeft eigen ver-

werd door deze ‘Europa Standaard’ in enkele jaren marktleider in

koop- en servicedochters opgericht in zijn belangrijkste teeltregio’s,

Duitsland. De eerste zelfrijdende aardappelrooier rolde in 1969

te weten in Engeland, Frankrijk, Denemarken, Polen, Rusland,

de fabriek uit. Franz Grimme, de huidige eigenaar, kwam in 1980

USA, China, België en Turkije. De omzet van de Grimme groep be-

in de onderneming. Het productprogramma werd in 1999 uitge-

droeg in 2014 438 miljoen euro. Binnen de Grimme groep werken

breid met eigen poot-, verplegings- en inschuurtechniek. Naast

er 2.200 medewerkers (in vaste dienst) in 11 landen en 6 produc-

de aardappeltechniek nam Grimme in 2003 de stap richting de

tievestigingen. 1.450 van deze medewerkers zijn werkzaam in de

bietenoogsttechniek door ontwikkeling van de 6-rijige Maxtron

fabrieken die wij hebben bezocht.

bietenrooier. Deze werd met een 490 of 620 pk sterke motor en
een 22-tons bunker uitgerust. Door de verschillen in aardappelteelttechnieken in Europa en Amerika richtten Grimme en het

1.

Bedrijfspresentatie door Piet de Jong, accountmanager Grimme
Nederland

Amerikaanse bedrijf Spudnik in 2002 een joint venture op om
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GRIMME LANDMASCHINENFABRIK

vervolgens op maat gesneden d.m.v. lasersnijders en in de juiste

Na de bedrijfspresentatie werden we voorzien van een headset en

vorm gezet door immense kantbanken. In de fabriek van Grimme

een veiligheidshesje. De eerste locatie van Grimme Landmaschi-

wordt weinig gebruik gemaakt van lasrobots en wordt er nog veel

nenfabrik die we bezochten ligt in Damme (de oorspronkelijke

handmatig metaal gedraaid. De reden hiervoor is dat de Grimme

fabriek). Het terrein, genaamd ‘Werk 1’ heeft een oppervlakte van

machines helemaal gespecialiseerd zijn naar de wensen van de

16 hectare waarvan 8 hectare bebouwd is. Op deze locatie zijn

klant. Er is dus weinig standaard aan een Grimme machine.

naast kantoren en het onderdelenmagazijn twee productielijnen

De Grimme frezen, loofklappers e.d. worden niet in een produc-

gevestigd. De eerste productielijn is voor getrokken aardappel-

tielijn gebouwd. Deze worden apart pleksgewijs gebouwd. Dat wil

en bietenrooiers. Wanneer er vraag voor is worden er op deze lijn

zeggen dat de onderdelen naar de plaats komen waar de machi-

ook stenenrooiers gebouwd. Op het moment dat wij de fabriek

ne wordt gebouwd.

bezochten werd er op lijn 1 de SE 150-60 aardappelrooimachine
gebouwd. Voor de bouw van deze machine is lijn 1 verdeeld in

We verlieten de productiehal om het logistieke centrum te gaan

9 stations. In elk station wordt een deel van de machine opge-

bekijken. Het onderdelenmagazijn van Grimme is -om een in-

bouwd. Per station mag er 110 minuten gedaan worden over de

druk te geven- 60 meter lang, 40 meter breed en 20 meter hoog.

RSERXZYDQGHEHWUHHQGHGHOHQ:DQQHHUGHPDFKLQHYDQGH

Aan dit hightech volautomatisch onderdelenmagazijn komt bijna

band rolt wordt hij uitvoerig getest. Op de tweede productielijn

geen mensenhand meer te pas. Het magazijn is in 2009 in gebruik

worden meerdere machines gebouwd. Tussen december en mei

genomen en heeft 50.000 verschillende locaties waar men de on-

wordt de lijn gebruikt voor productie van pootmachines. In de

derdelen bewaart.

periode van mei tot oktober worden hier de inschuurlijnen ge-

Na dit deel van de rondleiding werden we hartelijk ontvangen in

bouwd. Beide productielijnen liggen tussen oktober en december

de bedrijfskantine van Grimme om daar een warme maaltijd te

stil voor schoonmaak en onderhoud.

gebruiken. Toen de buikjes waren gevuld gingen we terug naar
Technicom, de expositieruimte die in 2000 in gebruik is genomen.
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Nadat we de productielijnen hadden bekeken gingen we richting

Alvorens het tweede deel van de excursie kon beginnen moesten

de lakstraat. De lak die Grimme gebruikt is op acrylbasis, dit uit

we nog even geduld hebben. Deze tijd hebben we prima benut

milieutechnisch oogpunt. De oppervlakte van de gehele lakstraat

PHW KHW EHNLMNHQ YDQ HHQ NRUWH ȴOP GH PDFKLQHV GLH VWRQGHQ

is 50 m2. Hier bevinden zich 16 baden waarin het metaal wordt

opgesteld in Technicom en een bezoek aan de Grimme fan-shop

voorbehandeld, om zo te zorgen dat de Grimme machines perfect

waar meerderen van de groep een miniatuur kochten of een gra-

in de lak komen. Naast de lakstraat bevindt zich de totale plaatbe-

tis poster meenamen.

werking van Grimme. Hier komt het ruwe staal binnen en wordt

Voor het tweede deel van de excursie moesten we 12 km verder-
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op zijn. Begeleid door Alex Stark, accountmanager voor Grimme
in Australië, New Zeeland en Japan, vertrokken we richting Rieste
waar locatie Werk II is gevestigd. Op deze locatie, ter grootte van
24 hectare, zijn twee hallen van 100.000 m2 gebouwd. Sinds 2012
worden in de ene bedrijfshal alle Grimme zelfrijders gebouwd en
in de andere hal is de productie van Ricon gevestigd.
Op de locatie aangekomen hebben we eerst de assemblagehal van
de zelfrijders bezocht. De hal heeft een vloeroppervlakte van 120
bij 50 meter. In deze hal heeft men de beschikking over 15 bovenloopkranen, vloerverwarming en een geautomatiseerde boutjes-,
moertjes-, ringen- e.d. kast waarin 80.000 doosjes zijn opgeslagen.
Helaas voor ons was het hier nog vrij rustig. Door de bouwstop
in de fabriek van eind september tot december was er net weer
gestart met de bouw van zelfrijders. We konden zien dat men een

maakt men 6.000 verschillende items waarvan 4.500 verschillende

begin had gemaakt met een aantal Varitrons. Toen de zelfrijders

zeef- en transportbanden. De basis voor de zeef- en transportban-

in Damme (Werk I) werden gebouwd gebeurde dit pleksgewijs en

den zijn metalen staven in verschillende diameters en lengtes en

niet in een productielijn. Door een tekort aan ruimte in Damme

rubberbanden welke bij Continental wordt besteld. Deze meta-

en om de productietijd te verkorten is besloten een nieuwe fa-

len staven en rubberbanden worden dan zowel automatisch als

briek te bouwen. Er wordt per negen daguren een machine geas-

handmatig bewerkt tot de gewenste zeef- of transportband. Grim-

sembleerd, wat 0,8 machine per dag is.

me is opvallend genoeg niet de enige afnemer. Ook maakt Ricon

Zoals al eerder genoemd wordt op deze locatie de assemblage

producten voor Dewulf, Amac, Vervaet, Holmer en Ropa.

van zelfrijders verzorgd. Alle onderdelen worden rechtstreeks

Even voor de klok van drie uur zochten wij de bus weer op en be-

vanaf de leveranciers daar geleverd. Denk hierbij aan de cabines

gonnen we aan de terugreis. Onderweg werd er onder het genot

en rupstracks van Claas, artikelen voor het hydraulische systeem

van een hapje en een drankje gezellig nagepraat over hetgeen

en niet te vergeten het hart van de machines, de Tier 3 en 4 mo-

we gezien hadden. Rond vijf uur kwamen we aan bij restaurant

toren van Mercedes. Onderdelen die door Grimme zelf worden

Bosgoed te Wilp-Achterhoek waar we heerlijk hebben gegeten. Om

geproduceerd zoals plaatwerk, frames e.d. worden zes keer per

half zeven waren we bij de carpoolstrook te Apeldoorn. Voor mij

dag vanuit Damme gebracht middels intern transport.

hield de reis hier op en ging ik op eigen gelegenheid verder naar
huis. Ik wil Martien van Driel, de dames van Trekkerskieken.nl en

Aan de overkant van de straat ligt de andere 100.000 m2 produc-

alle andere deelnemers van deze L.C.N.-ledenreis hartelijk bedan-

tiehal. Hier worden de zeef- en transportbanden gemaakt voor

ken voor deze interessante en gezellige dag.

alle Grimme rooimachines. Het bedrijf dat deze zeef- en transportbanden maakt, heet Ricon en behoort ook tot de Grimme groep.
Ricon heeft ook twee vestigingen, één in Damme waar tandwielen
en rollen worden gemaakt en de locatie in Rieste, welke wij be-

2.
3.

In de Grimme shop konden miniaturen aangeschaft worden
Technicom is de expositieruimte van Grimme

zochten. Het assortiment van Ricon is zeer groot. Binnen Ricon
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