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Generelt 

Agronomi og ditt driftsopplegg 

Det handler om god agronomi og utstyr/løsninger optimalt for ditt bruk, driftsopplegg og arrondering. I dette ligger 

også og dine framtidsplaner.  Hva som er god agronomi og optimalt utstyr er forskjellig fra landsdel til landsdel og 

ikke minst driftsopplegg. Jordsmonnet og plantevalg/driftsopplegg er ofte bestemmende for valg av metode og 

utstyr. Kort og godt hva det er viktig å legge penger i.  Et eksempel;  Har man mye bæresvak myr er valg av hjulut-

rustningen svært viktig. 

Reime tilbyr et bredt spekter av varianter og utstyr som kan kombineres slik at du får en optimal løsning for ditt 

behov og din drift.  Vi kjenner godt mangfoldet i norsk landbruk og modulene i våre vognløsninger er konstruert 

med tanke på best mulige bruksegenskaper for norske forhold ?  

Ta gjerne kontakt med AK forhandleren eller oss. Vi snakker norsk. Vi skreddersyr løsninger enten det gjelder land-

bruk, anlegg, kommunalteknikk eller industri etter ditt ønske. Reime lever av fornøyde brukere. 

Reime kvalitet, verdigrunnlag og filosofi 

Reime ble etablert i 1932. Tidlig på -80 tallet ble de første Reime gjødselvognene tatt i bruk.  Løsningen med ei 

kompakt vogn med kraftig pumpe og doble fane spredere, ble raskt svært populære og svært mange av disse er i  

bruk den dag i dag.  Det legges stor vekt på kvalitet i vid forstand. Bærekraftig produksjon med kortreiste innsats-

faktorer og  høy verdiskaping i Norge er sentralt i verdigrunnlaget vårt. Derfor øker vi stadig mengden kortreist 

stål ,  egen eller norsk produksjon av komponenter samt andelen miljøvennlig transport. Over halvparten av godset 

vårt går nå i container på elektrisk drevet tog og ellers på den mest miljøvennlige måten. 

 Solid bygget med høy materialkvalitet, tåler harde belastninger og bruk.

 Enkle gode konstruksjonsløsninger hvor det er hensiktsmessig.  Ekstra styrke og mer komplekse konstruksjo-

ner hvor det gir fordeler i det lange løp. Stålvognene har ekstra langsgående rammevanger som stiver av

tanken og reduserer faren for utmattingsbrudd i sveiser til nær 0. Plastvognene og vakum 5 & 7,2 har sepa-

rat ramme.

 Gode bruksegenskaper.  Spredere og utstyr som gir grunnlag for optimal agronomi og lønnsomhet. Det løn-

ner seg å ta vare på miljøet

 Moduloppbygget  og gjennomtenkt konstruksjon som gjør det mulig å utruste vogna med pumper og utstyr,

hjulutrustning osv. best mulig til ulike driftsforhold og brukerens behov.  I regelen er det relativt enkelt å

ettermontere utstyr dersom behov endres. Om man for ek-

sempel trenger omrøring i tanken, så er det kurant å etter-

montere dette.

 Enkel betjening, vedlikehold og bruk. Stadig viktigere for å

oppnå høy produktivitet. Mange bønder har innleid arbeids-

kraft med varierende kompetanse.

 God annenhåndsverdi. Reime vogner er attraktive på brukt-

markedet.

 Sundt bondevett !



3 

Gjødselspreding & Agronomi 
Viktige momenter ved gjødselspreding 

 Godt mikset/blanda gjødsel.  Vanninnblanding opp til 1 : 1, øker tilgjeng-

elig N for plantene.  Dette gir dobbelt så høy utnyttelse.

 Laglige forhold for spredning,  ikke for våt jord, men overskya/regn vær

 Aller best utnyttelse ved spredning om våren eller når plantene er i god

vekst.

Nitrogentapet bør gjøres minst mulig i forbindelse med bruk av naturgjødsel 

 Nitrogentap skader miljøet

 Nitrogentap er kostbart for bonden fordi det reduserer gjødslings-

effekten og må erstattes av relativt kostbar N kunstgjødsel 

 Storfegjødsel i Norge inneholder fra ca. 2- 4kg. pr tonn. Alt etter

driftsform.

 God vanninnblanding før spredning kan doble N effekten, grunnet

kjemisk binding.

Nitrogentapet etter spredning 

En del bønder tror at størstedelen av N tapet skjer i det gjødsla spres ut 

gjennom lufta. Faktum er at størstedelen av N tapet skjer ved ammoniakk 

fordamping . Og først og fremst skjer dette i tidsrommet mellom spred-

ning og til gjødsla er infiltrert eller arbeidet inn i jorda mekanisk.  Ellers er 

det tap i form av lystgass som får betydning hvis jordforholdene er svært fuktige. 

Et viktig mål med spredning av husdyrgjødsel er derfor å redusere ammoniakkfordampingen til et minimum. Vikti-

ge forutsetninger for dette er: 

 Lav temperatur, lite vind, overskyet og aller helst yr, rett før jordarbeiding eller direkte innmolding.

 Godt mikset/blanda gjødsel, gjerne vanninnblanding. Gylle 1 : 1 gir dobbel N effekt.

 Bruke rett utstyr og på rett måte

 For eng/grasmark er stripespreding med slanger velkjent utstyr.  Gjødsla i striper gjør at overflaten på gjøds-

la blir relativt liten og dermed reduseres ammoniakkfordampingen

 Med bruk av Reime Eco spreder, kan man under gode forhold oppnå samme utnyttelse som med stripe-

spreder fordi gjødseloverflaten blir mye mindre enn med tradisjonell bredspreding.

 Stripenedfeller gir mulighet for helt eller delvis ned/innmolding i jorda. Følgelig best mulighet under alle for-

hold til å maksimere utnyttelsen av N i gjødsla og minimere tapet

Kilde Jon Arne Eidsmo 
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Reime Eco Spreder 



5 

Reime Eco Spreder 
Ecosprederen bidrar til å redusere Nitrogen tap 

Ecosprederen er konstruert slik and den sprer gjødsla ut i store dråper med lav fallhøyde og kraft. Jo større dråper 

jo bedre er nitrogenet beskyttet mot fordamping. 

Dråper som er dobbelt så store, vil dermed gi halvparten så stor overflate pr. liter gjødsel. Det gir igjen vesentlig 

mindre ammoniakk fordamping  og Nitrogentap. 

For at de store dråpene skal forbli store med relativt liten overflate når de treffer og legger seg på bakken, må has-

tigheten/kraften den treffer bakken med,  ikke være for høy. 

Ecosprederen arbeider etter pendel prin-

sippet. Utgangshastigheten er lavere enn 

bredspredere/fanespredere. Sammenlig-

ning på samme vogn; 

 Fanespreder 42 km/t

 Eco spreder 29 km/t,  Ca. 30% lave-

re !

Dette gir en klar fordel med bruk av Eco 

sprederen kontra bredspreder. 

Width of cube (d) 1 cm^1   2 cm^1

Surface of cube (d^2) 6 cm^2 24 cm^2

Content of cube (d^3) 1 cm^3   8 cm^3

Relation of content to surface 1 : 6 1 : 3

http://www.moescha.de/Bilder/SonstigesTropfenFallhoehe.jpg
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Reime Eco spreder 

Viktige fordeler med Eco sprederen 

 15 meter spredebredde med helt jevnt spredebilde, bare 0,5

m. overlapp !

 Store dråper, som gir mindre overflate etter spredning og

bedre N utnyttelse av gjødsla.

 Høy spredenøyaktighet i vind

 På grunn av de større dråpene blir spreiinga jevnere i

vind enn med bredspreder

 Tilsøling og dekking av plantene reduseres

 Gir mindre skade og veksthemming

 Finere eng

 Tilsøling av plantene/bladverk i vekst er spesielt uøns-

ket på beite

Eco sprederen anbefales brukt når veksten er i gang , ideel høyde på graset er om lag 10 cm.  

 Da blir tilsøling minst og N tapet i form av ammoniakkfordamping redusert

 Gjødsla ligger i rotsonen,  beskyttet for sol og regn.

 Mulighetene er da gode for at ettefølgende regn etter spreding vasker av bladene.

 Eco sprederen er på mange vis suveren på gras/beitemark.  Enkel konstruksjon kombinert med høy

utnyttelse av husdyrgjødsla er god økonomi og god agronomi

God agronomi = Sundt bondevett 

Eco spreder har dyse/mengde tilpasset norske driftsforhold. Det er enkelt å sette inn strupering som reduserer 

mengden per tidsenhet eller pr. da, gitt samme framdriftshastighet. 

Reime Eco spreder kan leveres i tre utførelser. 

 Reime Eco spreder standard 15 m.

 Reime Eco spreder W 18 m.  Leveres på forespørsel

 Reime Eco Duo spreder 21 m

Sprederen har en svingkrans med stoppere som kan flyttes/stilles.

Følgende arbeidsbredder kan forhåndsinnstilles med følgende over-

lapp;9 m, med overlapp 2,5m.

 10m, med overlapp 2 m 
 12 m, med overlapp 1,5 m 
 15 m, med overlapp 0,5m2. 
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Dobbel fanespreder & Breispreder 

Reime Dobbel fanespreder 

Enkel, pålitelig og effektiv.  Markedets  beste fanespreder ! 

Svært jevnt spredebilde og lite overlapp, 12 m bredde. Sprer 

gjødsla, på skrå bakover ned mot bakken 

Breispreder 

Breisprederen skyter ut og fordeler gjødsla i ei rett stripe bak 

vogna. Dette sammen med relativt lav montering gir lite avdrift 

og er behagelig å bruke.  Man har god oversikt og det er lett å 

unngå å spre gjødsel der hvor det ikke skal spres. Sprederen har 

noen ulemper ved at den ”lakkerer” plantene med gjødsel. Det 

kan lett medføre at gjødselrester henger på graset og gi sporer 

ved innhøsting. Videre at sprede jevnheten er følsom for tørr-

stoff innholdet i husdyrgjødsla. Noe som varierer en del i storfe-

gjødsel. 

Reime leverer breispreder av Vogelsang type.  Spredebredde er 

ca. 12-18 m avhengig av type, pumpetype og høyde over bak-

ken. Normal høyde er ca. 140 cm 
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Stripespreder S 

Reime S stripespreder 12 m har radavstand 30 cm. Bommen er 

pendlende som gir stabil gange.  Sideseksjonene er sikra mot 

skader med brytebolt og ytre 1 meter er fjærbelasta. Seksjone-

ne svinger inn og oppover i transport, noe som minimerer 

drypp fra slangene. Vingeseksjonene har justerbare strupeven-

tiler på hydraulikksylindrene 

Den hydraulisk drevne fordeleren er av horisontal type med 

kutting. Dette gir stabil drift og nøyaktig fordeling  av gjødsel i 

alle typer terreng og med ulike typer pumper. Fordeleren er godt integrert i bommen slik at den ikke stjeler høyde 

og gir frihet ved fylling og bruk av ulikt fylleutstyr. Grovt dimensjonerte slanger reduserer faren for tilstopping til et 

minimum.  Enkel og bekymringsfri i bruk. Trenger 3 hydraulikk uttak ; 1 dobbelt til fordeler, 1 dobbelt, vingeseksjo-

ner, 1 enkelt, hev og senk.  Stripesprederen kan kjøres med Reime vogn med standard pumpe.  Dette gir vesentlig 

lavere effektbehov og ditto dieselforbruk enn med høytrykkspumpe.  Bommen er relativt lett sammenlignet med 

andre stripe/gjødselnedfellere noe som gjør at økt  trekkraftbehov blir.  
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Stripespreder V 
 
Spar diesel med Reime vogn, standard pumpe i kombinasjon med stripespreder V . 
Det er ikke behov for effektkrevende høytrykkspumpe dersom du ikke har behov 
for dette til maksimal spredelengde med kanon.   

Reime V stripespreder kan leveres med sprede bredde 12m, 15m og 18m. Sprede-
ren er utstyrt med 2 vertikale fordelere som er svært driftssikre. Slangene er 40mm 
innvendig diameter og har radavstand på 25cm. Slangene felles opp når bommen 
blir foldet sammen.  Sprederen kan foruten slepeslanger leveres med slepesko for 
enda mer presis plassering og redusert fordampingsflate. Særlig aktuelt i voksende 
grøde.  Svært driftssikre vertikale fordelere med enkel service gir stabil drift 

Sprederen er montert på en firepunkts hydraulisk ramme med hurtigkobling. Dette 
gjør det mulig med rask av/påmontering -omstilling av vogn til andre spredetyper 
eller for ren transport kjøring.  Et bredt utvalg av utstyr og pumpekombinasjoner er 
tilgjengelig, skreddersydd ditt behov.  
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Stripenedfeller 

Gjødsla fordeles jevnt med radavstand 20 cm, over hele arbeidsbredden, helt uavhengig av vind.  Reime stripened-

feller er svært allsidig og kan brukes under de fleste forhold og i de fleste plantekulturer.  De fjærbelasta labbene 

lager små furer og sikrer god kontakt med jorda i eng eller nedmolding i åpen åker. 

På høstpløyd åker sparer den et harvedrag om våren samtidig som man sprer og molder inn husdyrgjødsla. Kan og 

brukes som ren stripespreder uten at skoene går i bakken. Med enkle grep kan den stilles om fra vognmontering til 

3pkt. montering for bruk med slepeslangesystem.  Den må da være utstyrt med svivel og koping for slangesystem. 

Dette gjør Reime stripenedfeller svært anvendelig. 

Konstruksjonen er kraftig og  stabil. Labbene har utskiftbare sko/skjær. I transportstilling foldes armene inn og opp-

over slik at drypp minimeres. 

Den hydraulisk drevne fordeleren er av horisontal type med kutting. Dette gir stabil drift og fordeling  av gjødsel i 

alle typer terreng og med ulike typer pumper. Fordeleren er godt integrert slik at den ikke stjeler høyde og gir fri-

het ved fylling og bruk av ulikt fylleutstyr.  

Ting som teller 

 Fleksibel, velegnet i grasmark så vel som i åpen åker, kan spare et harvedrag

om våren og sikre umiddelbar nedmolding/ god infiltrasjon i jorda

 Lik fordeling av gjødsla i hele arbeidsbredden. Radavstand 20 cm

 Redusert N tap i form av ammoniakk fordamping og lite søl på planter og blad-

verk.  Svært god utnyttelse av husdyrgjødsla under alle forhold

 Fjærbelasta sko, følger bakken godt og med jevnt trykk.

 Gjennomtenkt og kompakt konstruksjon. Stjeler ikke fyllehøyde. Driftsikker,

stabil og eksakt fordeler av horisontal type med drift og kutting.  Takler alle

forhold og pumper svært godt

 Enkel bruk og betjening med automatisk sekvensventil
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Kanoner og Utstyr 
Fast kanon 

Fast kanon er et meget godt og rimelig alternativ til hydraulisk stillbar 
kanon. Med Reime flenser, er det fort gjort å både montere kanonen og 
stille den inn i ønsket posisjon. 

Den er og meget aktuell på vogner med standard pumpe. Ved å gire opp 
kraftuttaket til 750/1000 o/min, kan man oppnå spredelengde på 30-40 
meter. En gunstig og fleksibel løsning for dem som har mindre rand-
soner/beiteområder man ønsker å gjødsle.  Aktuell også dersom man 
har fuktige/bæresvake partier på enga som man vil gjødsle. Men som 
man ikke vil kjøre over på vanlig vis med fane/bredspreder. 

Hydraulisk kanon : 

Gjødselkanon med hydraulisk svivel slik at den kan roteres 360 grader 
fra traktor. Kan også leveres med hydraulisk knekk. Denne kan leveres 
på alle vogner. Er standard på kombivakuum med høytrykkspumpe.  

Reime høytrykks pumpe  kaster 50 - 60 meter, og enda mer med med-
vind. Hydraulisk betjent knekk/vinkel på kanon er alternativ til kanon 
med fast vinkel. 

Omrøring i tank 

De aller fleste Reime vognene kan leveres med omrøring/sirkulasjon til 
tank. Manuell eller hydraulisk omstilling. Se bilde til høyre med hydrau-
lisk betjening. Svært aktuelt ved kjøring av grisegjødsel.   

3-veiskraner : 

Alle Reime 3-veiskraner kan leveres med hydraulisk styring slik at den 
kan styres fra traktoren.  

Hydraulisk drevet propell ; 

Kan leveres som til de fleste typer 
vogner.  Veldig aktuell ved fjørfe, 
pelsdyr og grisegjødsel 

 

 

 

Hydraulisk lokk 

Hydraulisk betjent lokk er standard på S serie vogner og P serie fra 9000 
og oppover. For plastvognene  P4 og 6000l , kan det som tillegg leveres 
et eget lokk som svinger til siden ved fylling og kan betjenes med hydr-
aulisk sylinder. 

 

Trakt : 

Trakt er ekstra utstyr til alle stålvognene og kan leveres i rusttfri utførel-
se for flere typer plastvogner.  
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 vogner 
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Stålvogner - Spesifikasjoner 
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Plastvogner spesifikasjoner 

Standard Dekk Bredde Høyde Lengde 
Volum 

Tank 
Egenvekt 

Vekt på 

krok 

Aksel-

last 

Vekt 

fordeling 

Std. vekt 

med last 

Mark trykk 

i kp/cm2 

Plast 4000 500/60xR22,5" 2470 2200 4650 4000 1150 897 4253 17/ 83 5150 0,84 

Plast 6000 500/60xR22,5" 2470 2500 4650 5670 1200 1197 5673 17/ 83 6870 1,12 

Plast 9000 600/55xR26,5" 2600 2760 5890 9000 2000 2321 8679 21/ 79 11000 1,27 

Plast 10900 Boggi 500/60xR22,5" 2400 3150 7300 10500 3330 2714 11116 20/ 80 13830 1,10 

Plast 13500 Boggi 600/50xR22,5" 2600 3200 7300 13500 3330 2989 13841 18/ 82 16830 1,17 

Plast 15500 Boggi 600/55xR26,5" 2600 3300 7300 15500 3330 2993 15837 16/ 84 18830 1,16 

Enkel aksling 
Bredde 

Dekk 

Diameter 

Dekk 

Mark trykk i kp/cm2 
Bredder Høyder 

4000 og 6000 
9000 4000 6000 9000 

4000 6000 9000 u/bremser m/bremser 

500/60xR22,5" 490 1130 0,84 1,12 - 2470 2690 - 2300 2600 - 

600/50xR22,5" 580 1170 0,72 0,96 - 2650 2870 - 2320 2620 - 

600/55xR26,5" 600 1290 0,62 0,83 1,27 2690 2910 2700 2380 2680 2755 

700/50xR26,5" 680 1290 0,52 0,69 1,05 2850 3070 2880 2380 2680 2755 

800/45xR26,5" 780 1290 0,44 0,58 0,89 3050 3270 3080 2380 2680 2755 

650/60xR30,5" 650 1670 0,47 0,62 - 3025 3025 - 2570 2870 - 

460/85xR34" 460 1630 0,62 0,83 - 2645 2645 - 2550 2850 - 

460/85xR38" 491 1755 0,54 0,73 - 2737 2737 - 2613 2913 - 

Boggi 
Bredde 

Dekk 

Diameter 

Dekk 

Mark trykk i kp/cm2 Høyder Bredder 

10500 13500 15500 10900 13500 15500 10900 13500 - 15500 

500/60xR22,5" 490 1130 1,10 - - 3150 - - 2400 2500 

600/50xR22,5" 580 1170 0,94 1,17 - 3150 3200 - 2600 2700 

600/55xR26,5" 600 1290 0,82 1,02 1,16 3250 3300 3300 2600 2700 

700/50xR26,5" 680 1290 0,67 0,84 0,96 3250 3300 3300 2800 2900 

800/45xR26,5" 790 1290 0,57 0,71 0,82 3250 3300 3300 3000 3100 

850/45 x30,5” 850 x x x x x x x x x 
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Plastvogner spesifikasjoner 
Tank: 
 Leveres i størrelsene 4000, 6000, 9000, 10900, 

13500 og 15500 
 Helstøpt i glassfiberarmert polyester 

Bremser: 
 4000 og 6000 ekstra utstyr 

 9000, 10500, 13500 og 15500 standard 

Pumpe: 
 Vognene leveres  med sentrifugal pumpe 

med direkte drift. Standard pumpe har spiral skrue 
innmating til pumpeimpeller 

 Standard pumpe behøver 22 hk for å 
levere 2000l/min mot et trykk på 1,1 bar 

Lys: 
 Levert komplett med lysutstyr  og refleks 

 12V anlegg med led lys 

Ramme av galvanisert stål 

Nivå måler standard foran 

Dobble faner standard 

4000, 6000 og 9000 enkel aksling 

9000, 10900, 13500 og 15500 boggi 

Hydrauliske luke standard på  P 9000, 10900, 

13500 og 15500 

Vribar krok standard på 13500 og 15500 

 Pendelboggi er standard for 10900 , kan og leveres 
med boggi løft. Kan og leveres med enkel aks-
ling/store hjul 30,5” på forespørsel 

 Boggi med sving standard 13500 og 15500 

 Tandem boggi kan leveres på  13500 og 15500 
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Pumper 
Standard sentrifugalpumpe 

Reime standard sentrifugal pumpe er helt unik i markedet. Den har innmatingskrue i forlengelsen av  pumpeskov-
len. Dette gir sikrer full mating av pumpe til tanken er tom. Den har kapasitet til å forsyne stripespreder og kanon. 
Samtidig som effektbehovet og dieselforbruket er lavt. 

Pumpa har en  kraftig opplagring adskilt fra selve pumpehuset.  En svært robust og servicevennlig konstruksjon . 

Ved 540 o/min har den et effektbehov på 22 hk ved 2000 l/min og med mottrykk 1,1 bar.  Ved å kjøre den på 750 o/
min eller 1000 o/min, kan  man i kombinasjon med fast kanon spre 30-40 m langt. 
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Dreiestempelpumpe 
Dreiestempelpumpe 

Reime P serie fra 9000 l kan leveres med Eisele dreiestempel-
pumpe. Reime P 4 og 6000, kan på bestilling 

Dreiestempelpumpe er selvsugende, gir fast mengde og tåler 
godt høyt mottrykk. Ekstremt fleksibel i bruk, men er følsom 
for fremmedlegemer og feil bruk.  Reime kan levere Eisele 
dreiestempelpumpe til P9000 og oppover. Til P4000 og 6000 
kan det leveres dreiestempelpumpe på forespørsel. 

Vogn med dreiestempelpumpe kombinert med sidelastearm 
er selvsugende, flek-
sibel i bruk og har 
stor kapasitet. 

Eisele dreiestempelpumpe har tre vinger på impelleren. Disse 
er uavhengige av akslingen og opplagringen er i ene sida slik at 
det ved service , kun trengs å fjerne endelokk og ta ut impelle-
ren. Dette er en svært pålitelig konstruksjon som gir kort ser-
vicetid. 

Dreiestempelpumper 3pkt. Monterte og stasjonære 

Eisele dreiestempelpumper kan leveres i ulike størrelser for tre punkt montering og drift fra traktor eller med elek-
trisk motor drift. Stor utvalg tilbehør og utstyr.  Skreddersydd til ditt behov. 
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Pumper 
Høgtrykks sentrifugal pumpe: 

Høgtrykks sentrifugalpumpe kan monteres på alle stålvogner og plast-
vogner. Høytrykkspumpe øker tømmehastigheten til vognene. Kombinert 
med kanon gir det normalt kastelengde på 50-60 meter. 

 Reime sentrifugal høytrykkspumpe.

 Høytrykkspumpe med selvsug, kan leveres på en rekke modeller.
Manuell eller hydraulisk omstilling. Dette systemet trenger at pum-
pa har noe å arbeide med for å klare å suge. Det bør være litt gjød-
sel igjen i tanken

 HD pumpe, for langvarig kontinuerlig drift av f.eks. gylle/
slangespreder anlegg. Kan leveres på forespørsel.
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Vakum & Kombivakumvogn 5 & 7,2 

 Den nye Reime V/KV 5 og 7,2 

kjennetegnes av lavt tyngde-

punkt, kraftig  og solid konstruk-

sjon.  

Utforming og konstruksjonsdetal-

jer er valgt spesielt med tanke på 

norske driftsforhold. Bremser er 

standard. 

Vognene har helgalvanisert tank 

og ramme med stor flens på toppen. Her kan det monteres hydraulisk luke for fylling med vanlig pumpe. Eller rør 

for såkalt ”ryggelasting”. 

Hel bakluke gir enklere rengjøring og inspeksjon.  Ikke minst en fordel etter tømming av for eksempel sandfang-

kum. Det spesielle nivårøret gir brukeren oversikt over hvor mye væske det er i tanken.   

Kraftig veldimensjonert kompressor, 6000 l.  Reime Eco spreder 15m  er standard. Tre sugestusser, et venstre  og 

høyre foran og ett bak. Sugeinntak komplett med kran og hurtigkobling.  Leveres komplett med bremser, PTO ak-

sel, lys og 5m 5” sugeslange med enderør. 

Reime KV , kombivakumpumpe med høytrykkspumpe, leveres komplett med kanon, hydraulisk betjent knekk. Kas-

telengde 50-60 m.   

Et bredt utvalg tilleggsutstyr er tilgjengelig tilpasset dine behov. 

Vogn er forberedt for og kan leveres med utstyr for tømming av 

vogna framme– såkalt ”fjelltømming”. Forberedt  og for toppfyl-

ling eller ryggelastingssystem 

Nyhet ! 

Nyhet ! 
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Vakum & Kombivakumvogner 

V & KV 8, 10, 12, 14, 16, 18 

Reime vakumvogner fra 8000 liter og oppover 

leveres skreddersydd etter kundens behov.  

Vogner opp til 10000 l kan leveres med enkel aks-

ling og enkel nedfelt aksling . Ellers pendelboggi og 

med sving på bakre hjulpar. Et omfattende utvalg av 

utstyr, og spesifikasjoner  tilbys for  å imøtekomme 

den enkeltes behov. Disse kan variere betydelig fra 

gard til gard. 

Reime leverer og en rekke spesielt utrustede vogner 

til industri, entrepenører, anlegg og kommunaltek-

nikk osv. 

Fellesnevner er helgalvaniserte tanker i høy utførel-

se og kvalitet. Hjulganger, drag, vakumpumper etc. 

av høy kvalitet.  Vi bruker spesielle komponeter, 

pumper og utstyr ,fra velrennomerte spesialister 

som  Eisele, B&P, Doda, Jurop,  Moro osv.  

Behovene er forskjellige fra drift til drift, og skred-

dersydd fungerer ofte best. Med  mange leveranser 

av skreddersydde vogner gjennom årene til industri, 

anlegg, kommunalteknikk og landbruk har Reime 

solid erfaring i å imøtekomme dine behov på en god 

måte 
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Reime Multivogn 
Reime Mulitvogn kan løse et bredt spekter av opp-

gaver innen landbruk, brannvern, industri, kommu-

nal og anleggsteknikk 

Reime Mulitvogn har todelt tank. En for slam/gjødsel/

sandfang masse og en mindre for rent vann. Dette for å 

kunne spyle grøfter/avløp/sandfang septik osv. med høy-

trykk samtidig som man suger opp/tømmer. Vogna kan 

dekke et bredt spekter med spesielle oppgaver og utstyr 

spesifikasjon tilpasses fra det helt enkle til avansert og 

integrert med en rekke spesial utstyr og kombinasjoner. 

Vogna leveres  i størrelse fra  4000 til 10000 l. 
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Enkel Aksling 

 Tilgjengelig på P serie opptil  9000 l og S

serie opptil 9500 l,  Spesial/ på forespørsel

for større tankvogner

 Tilgjengelig på vakum og kombivakum

vogner opptil 10000l

 Reime leverer vognene kun med radialdekk

utenom for enkelte spesial dimensjoner.

Radialdekk har vesentlig bedre egenskaper

i forhold til marktrykk med en større bære-

flate og jevnere trykk over hele bæreflaten.

Videre gir radialdekk bedre kjørekomfort

spesielt i transport med tom vogn.

 Kan leveres med nedsenka aksling på noen

modeller
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Pendelboggi m/brems på 4 hjul 

Pendelboggi m/Boggiløft 

En rekke Reime vogner i størrelse opptil 10500 l kan leveres med pendelboggi og eventuelt boggiløft 

• Oppnå alle fordelene med pendel boggi.  Du får høy kjørekomfort,  lavt marktrykk etc. 

• Meget god fremkommelighet i terreng og gjødsla beite 

 Terrengmesteren , Kunde i Rogaland med mye gjødsla beite i ulendt terreng uttaler.  ”Like anvendelig 

og god fremkommelighet som gammel 4m3 vogn med kanon, men mye mye større kapasitet” 

 Dobbeltvirkende Byberg sylindre,  gir mulighet for vektoverføring til traktor ved behov 

 Enklere tilkjøring og «avvatring» av vogn ved fylling på trange/bratte steder, gir større produktivitet 

• Tom vogn kan løftes opp slik at enten framhjul eller bakhjul henger fritt 

 Viktig i bæresvak mark/myr !  

 Mulig å legge mer trykk på bakre hjulpar, mindre på fremre, slik at boggi alltid jobber positivt - redu-

serer rullemotstand 

 Reduserer faren for å «gå igjennom grassvor/torva. 

 Bevarer grassvoren, grøfter, jordstruktur og bæreevnen. 

 Mulig å løfte opp fremre hjulpar ved sving/snuing på jordet. 

 Unngår å rive opp grassvoren/jorda 
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Pendelboggi med sving 

 
Boggi med radialdekk gir høy kjørekomfort 

på vei kontra enkeltakssling og gir mulighet 

for bedre vektfordeling og lavere marktrykk 

på jorda 

Få sving på sakene ! 

 Bakre hjulpar svinger fritt under kjø-

ring framover. Låsing ved rygging 

 Pendelboggi gir optimal framkomme-

lighet og vektfordeling/marktrykk  

 Tilgjengelig på de fleste modeller fra 

og med 9500 l 

 Store fullastede vogner er tunge og 

gir relativt høy belastning på jorda , 

uansett hvordan og hva de er bygget av. Forskjellen i egenvekt på større vogner er mindre viktig 

 River ikke opp grassvoren/ bevarer jord og rot struktur –  gir høyere avling. Alle som har kjørt vanlig boggi-

hengere eller gjødselvogner med vanlig boggi, har sett og opplevd hvordan boggien river opp marka eller 

underlaget.  Det føles ikke godt når du er ute og arbeider for å legge til rette for en ny god avling. 

 Fjærende tandemboggi med sving tilgjengelig som ekstra utstyr på store vogner 
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Tandemboggi med sving 
 Tandemboggi fungerer slik at akslingene er forbundet med hverandre via bladfjører og stag. Om framhjulet

møter hindring skyves dette opp og vekt overføres. Dette gir god framkommelighet og vektfordeling/

marktrykk .  Bakre hjulpar har sving. Kombinert med stor diameter på hjul gjør dette vogna lettkjørt  og med

god fremkommelighet.  Den  river ikke opp grassvoren ved sving.  Alle som kjører slik vogn framhever den

gode fremkommeligheten og hvor lettkjørt vogna er .

 Store fullastede vogner er tunge og gir relativt høy belastning på jorda , uansett hvordan og hva de er bygget

av. Forskjellen i egenvekt på større vogner er mindre viktig

 River ikke opp grassvoren/ bevarer jord og rot struktur –  gir høyere avling. Alle som har kjørt vanlig boggi-

hengere eller gjødselvogner med vanlig boggi, har sett og opplevd hvordan boggien river opp marka eller

underlaget.  Det føles ikke godt når du er ute og arbeider for å legge til rette for en ny god avling.

 Fjærende tandemboggi med sving er tilgjengelig som ekstra utstyr på P serie vogner 13500l, 15500 l og

18000l
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Reime Gjødselport har gjennom  ca.4o år vist seg å ha gode bruksegenskaper, lang levetid 
og krever lite vedlikehold. Kan støpes fast eller skrues.  Passer på gamle så vel som nye 
bygg. Porten er lett å bruke. Porten gir tilkomst til gjødselkjeller for ettersyn, øvre seksjon 
kan åpnes for å bruke gjødselomrører eller pumpe.  Det kan monteres stuss med tilkobling 
til ekstern pumpe eller vakumvogn.  Videre Reime gjødselpumpe i porten for pumping og 
omrøring i kjeller inklusiv røropplegg. 

Porten leveres i bredde 260 cm og 300 cm. Maks høyde = 300 cm. Nederste seksjon leve-
res i to varianter, med og uten klargjøringssett for pumpe. 

Følgende utstyr kan leveres;  Pumpe komplett med lasteutstyr, komplett røreutstyr på 
innsida, utvendige rørgater og lasting på motsatt side. 

Gjødselport 

Stangpumpe 
Eisele stangpumper har en helt spesiell konstruksjon 

som gir høy driftsikkerhet, vibrasjonsfri gange og svært 

lang levetid.  Karbidbelagt slitestål i innløp. 

Tett og tørr opplagring med presisjonslager. Hus og 

pumpeskovl i støpejern. Innmating av pumpa ovenfra 

med skrueinnmating.  Faren for å få fremmedlegemer i 

pumpa blir da minimal.  Opptil 5 meter høyde. 

Kan leveres for traktordrift eller elektrisk motor.  Bredt 

utvalg av ustyr for eksempel med to røredyser. Tysk 

ingeniørkunst på sitt beste 
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 Dykkpumper & omrørere 

Energi effektive – enkel i bruk- høy ytelse og kvalitet -

lang levetid  

Eisele pumper og  mixere, kjennetegnes av en gjennom-
tenkt konstruksjon og detaljer.  

Motor, hus og pumper bygges produseres fra bunnen av 
i Eisele`s egen fabrikk i Tyskland, hvor presisjon og kvali-
tet gjennomsyrer organisering og produksjon. Eisele er 
spesialister på mixere, pumper og tilhørende utstyr for 
væske/slambehandling innen landbruk, kommunaltek-
nikk, anlegg, industri og biogass. 

Dykkpumpene har spesielle ribber i innmatingshuset av 
støpejern. Skovlhjulet har karbid stlitestålbelegg på 
vingene. Kan også leveres med kuttekniver.  Det kan og 
leveres ulike skovlhjul tilpasset industrielle formål. Et 
stort utvalg innfestinger og monteringsløsninger i ulike 
utførelser, er tilgjengelig for å dekke ditt behov i gjød-
selkjellere, pumpeutstikk, mellomlagre og utvendige 
tanker.  Dette gjør dem og monteringsvennlige.  

Eisele omørere leveres i et stor antall varianter tilpasset 
ulike typer kummer og formål .  

Kanalomrørere brukes i ulike løsninger for mellomlager/
kanallager, under spalt/rist. Systemet sikrer jevn homo-
genisering av gjødsla.  

Størrelser fra 1,5 kW til 18,5 kW. De fleste kan leveres 
også i 230 V utførelse 

Styreskap, spesielt tilpasset utstyret og kundens lokale 
el. forsyning sikrer problemfri drift. Funksjoner som tids 
og nivåstyring kan leveres integrert i skapet.  

Traktordrevne omrørere 
inngår i  produkt programmet.  Den spesielle kombina-
sjonen av elektrisk drift og mulighet for drift via trakto-
rens PTO gir stor fleksibilitet samt mulighet for å bruke 
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www.reime.no 

Reime vogn i arbeid på Madagaskar ! 




