
Yanmar kompakttraktor - skolens lille arbejdshest
En lille specialskole i Sydsjælland har 
anskaffet sin egen kompakttraktor til 
snerydning, fejning og andre småop-
gaver. Den ventes at tjene sig ind på 
få år.

- Den er rigtig nem at køre med - ikke 
mindst på grund af servostyringen og den 
bekvemme betjening. Og så er den uhyre 
nem at skifte redskab på.

Servicemedarbejder Bjarne Madsen, 
Kompetencecenter Kalvehave, Kalvehave 
i Sydsjælland, er tydeligvis begejstret for 
stedets nye dieseldrevne Yanmar  
EF 227 kompakttraktor på 27 hk, som 
blev anskaffet i april i år.

Kompakttraktoren skal bruges til sne-
rydning i vintermånederne samt til diverse 
fejeopgaver og andre småopgaver om-
kring den tidligere kommuneskole, som 
Vordingborg Kommune for et par år siden 
ændrede til en specialskole for omkring 
50 børn med særlige problemer. 

Udover den frontmonterede fejekost blev 
der også anskaffet et skrabeblad og en 
saltspreder til den smarte lille arbejdshest, 
som er udstyret med 3-punkts lift og PTO 
både foran og bagpå.

Meget driftssikker
- Selv om vi ikke har haft den så længe 
endnu, synes jeg allerede, jeg kan sige, at 
den er meget driftssikker sammenlignet 
med andre kompakttraktorer, som jeg har 
kørt med tidligere, siger Bjarne Madsen 
og tilføjer:

- I betragtning af, at der er tale om en 
lille kompakttraktor, så synes jeg, at 
førerkomforten er fin. 

- Det skyldes for eksempel det affjedrede 
sæde og det lave støjniveau, som gør 
det unødvendigt at anvende høreværn, 
når man kører med traktoren. I øvrigt kan 
man glæde sig over et perfekt udsyn hele 
vejen rundt, mens man sidder og lytter 
til musikken fra kabinens stereoanlæg, 
fortæller han.

Bjarne Madsen regner med, at Yanmar  
EF 227 kompakttraktoren kommer til at 
køre hele året rundt.

Tjener sig ind på få år
- Førhen havde vi andre til at klare sne-
rydningen, fejningen og de andre opgaver, 
som vi nu selv klarer med kompakt- 
traktoren. Nu har vi valgt at investere i 
dette udstyr, så vi selv kan klare disse 
opgaver, og det vil efter alt at dømme 
kunne tjene sig selv ind i løbet af ganske 
få år, siger han.

Kompakttraktoren og de tilhørende 
redskaber er leveret af Røstofte Maskiner 
A/S.

- Jeg har handlet med Røstofte Maskiner 
igennem en snes år. De yder en upå-
klagelig service, hvilket er meget vigtigt. 
Og så synes jeg bestemt også, det er 
dejligt at kunne handle maskiner lokalt. Så 
er afstanden ikke så stor, hvis vi engang 
imellem skulle få brug for service, slutter 
Bjarne Madsen.

“- Den er rigtig nem at køre med... Og så 
er den uhyre nem at skifte redskab på.” 

Bjarne Madsen, Kompetencecenter Kalvehave

Servicemedarbejder Bjarne Madsen er  
tydeligvis begejstret for den nye diesel-

drevne Yanmar EF 227 kompakttraktor på 
27 hk, som blev anskaffet i april i år.


