
- Resultatet er, at der hele tiden køres 
med optimal dosering. I den sidste 
ende sparer vi uden tvivl sprøjtemiddel.

Poul Erik Prahl, Smakkerup Gods

Den enkle konstruktion, den lette aluminiums-
bom og den nemme betjening var med til at 
gøre udslaget, da sjællandsk godsejer skiftede 
sprøjtemærke og valgte en KUHN trailersprøjte.

- Den har et meget effektivt GPS-system, som styrer sektionerne med 
stor præcision. Det betyder, at det er yderst begrænset, hvad der 
forekommer af overlapninger, når vi sprøjter, så vi sparer kemikalier.
Det siger godsejer Poul Henrik Prahl om sin nye KUHN Metris trailer-
sprøjte, der har en tankkapacitet på 4.000 liter og er udstyret med en 
24 meter bom.
Den nye trailersprøjte blev anskaffet til sæson 2013 og skal over de i 
alt 500 hektar, som Poul Henrik Prahl driver fra Smakkerup Gods ved 
Smakkerup nær Kalundborg, fire gange pr. sæson.

Aluminiumsbom
- Noget af det, der fik mig til at vælge netop denne trailersprøjte, var 
dens enkle konstruktion, den lette aluminiums-bom og den nemme 
betjening, forklarer den nordvestsjællandske godsejer, der dyrker frø-
græs, raps og korn. 
Det spillede imidlertid også en betydelig rolle for ham, at han også fik 
denne trailersprøjte anbefalet af Snertinge Maskinforretning A/S.
- Snertinge Maskinforretning ligger tæt på og har et stort reservedels-
lager. Desuden yder de en rigtig fin service, og det vejede tungt til, 
lyder det fra Poul Henrik Prahl.
En af de detaljer, han fremhæver ved sin nye trailersprøjte, er den sen-
sor, der sidder på bommen og sikrer, at bommen hele tiden fastholdes 
i den indstillede højde over afgrøden.
- Vi har fået sprøjten eftermonteret med den såkaldte Green Seeker 
sensor, der også er monteret på bommen, fortæller den nordvestsjæl-
landske godsejer. 

Tilpasser doseringen
- Green Seeker tilpasser hele tiden doseringen af sprøjtemiddel i for-
hold til, hvor tæt afgrøden står, siger han. 
- På steder, hvor afgrøden står tyndt, er der typisk mere ukrudt, og så 
øges doseringen automatisk - modsat hvis afgrøden står tæt. Resulta-
tet er, at der hele tiden køres med optimal dosering. I den sidste ende 
sparer vi uden tvivl sprøjtemiddel, forklarer Poul Henrik Prahl.

Han fortæller videre, at Green Seeker sensoren også er 
i stand til at registrere afgrødens farve, og dermed hvor 
moden den er. På denne måde tilpasses doseringen 
automatisk det aktuelle behov, eksempelvis ved sprøjt-
ning før høst.

Nem at komme rundt med
Noget andet positivt ved den nye KUHN Metris trailer-
sprøjte er, ifølge Poul Henrik Prahl, dens kompakte kon-
struktion, som gør den nem at komme rundt med - også 
på steder, hvor pladsen er trang.
- Før havde vi en sprøjte af et andet mærke, som fyldte 
meget mere, især i højden, og det er en detalje, der bety-
der noget, siger han.
- KUHN som mærke kender vi også fra andre produkter, 
og vi er generelt godt tilfredse med mærket. Metris trai-
lersprøjten er en god sprøjte, så jeg har ikke fortrudt, at vi 
har skiftet mærke her, slutter Poul Henrik Prahl.

Skiftede til KUHN Metris trailersprøjte

- Noget af det, der fik mig til at vælge denne trailersprøjte, 
er den enkle konstruktion, den lette aluminiumsbom og den 
nemme betjening, siger godsejer Poul Henrik Prahl.

KUHN Metris trailersprøjten har et meget effektivt GPS-system, som styrer sektionerne med stor præcision. Det er derfor 
yderst begrænset, hvad der forekommer af overlapninger. Det betyder, at der spares kemikalier.

KUHN Metris trailersprøjtens kompakte konstruktion gør den nem 
at komme rundt med - også på steder, hvor pladsen er trang.


