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be strong, be KUHN

KUNDEINTERVIEW

” - med min nye KUHN Espro 6000 RC Place har jeg fået en maskine, der kan det hele!
Karsten Ardahl Larsen, Fjenneslev, Midtsjælland



KUHN Espro 6000 RC Place

- maskinen, der kan det hele
På Gl. Toftegaard i Fjenneslev på Midtsjælland, skulle man bruge en ny såmaskine med gødnings- 
placering. ”Med min nye KUHN Espro 6000 RC Place, har jeg fået en maskine, der kan det hele” 
udtaler Karsten Ardahl Larsen, og fortsætter ”den har en høj kapacitet, er fleksibel og den sår alle 
afgrøder i både pløjejord, opharvet pløjefri jord, og nu tør jeg godt forsøge mig med direkte såning”.

På Gl. Toftegaard i Fjenneslev mellem 
Ringsted og Sorø er det sønnen Karsten 
Ardahl Larsen og de øvrige medarbejde-
re, der primært står for markarbejdet 
på den 450 hektar store bedrift. Her er 
tillige en svineproduktion med 400 søer, 
hvorfra cirka halvdelen af smågrisene 
sælges som 30 kg’s grise og den anden 
halvdel leveres som slagtesvin til Glumsø 
Slagtehus.
- Vi var interesseret i en ny og større 
såmaskine til vores markbrug og til 
sideaktiviteten med lidt maskinstations-
drift, vi også praktiserer her fra bedriften.
Behovet var en såmaskine til fleksibel 
anvendelse, idet den skal kunne så både 
almindelige afgrøder som hestebønner, 
raps, vår- og vinterkorn, udlæg til frø 
samt anvendes til efterafgrøderne. 
- Vi var i dialog med vores maskinleve-
randør, HMC-maskiner, fra 2016 til som-
meren 2017, og endte herefter med et  

meget velovervejet køb. Udslagsgivende 
for vores valg af en KUHN Espro såma-
skine var tillige positive erfaringer fra 
vores jyske kolleger, maskinrådgivning 
fra VKST og endelig prøvekørsel på 
100 hektar, der gav et gennemarbejdet 
indtryk, siger Karsten Ardahl Larsen.

Efterafgrøder til tiden
Efterafgrødereglerne stiller efterhånden 
også sine krav til såning. - Det er en 
meget travl periode og hos os nåede vi 
lige at få det sidste sået på datoen. Det 
kan være både knastørt og lidt for vådt, 
og så skal det helst kunne ske i en fart. 
Vi besluttede før vi anskaffede os den 
nye KUHN Espro 6000 RC, at den også 
skulle anvendes til efterafgrøderne. Den 
er seks meter bred og nogle vil mene, 
der er for meget slid. Men det slider 
jo også at køre med en stubharve og 
når den her kører direkte i stubben og 

Ved indsåning af maskinen sættes en 
særlig pose under udløbet for kontrolvej-
ning. Bemærk platformen, hvorfra Karsten 
Ardahl Larsen har nem og ubesværet 
adgang til uddoseringsenhederne



Karsten Ardahl Larsen i Fjenneslev ønsker sig stor fleksibilitet for at kunne så i pløjejord, i 
harvet og pløjefrit og vil også forsøge sig med direkte såning i stubben. Alt sammen mu-
ligt i de svære midtsjællandske jorder med effektive pakkevalser og justerbart skærtryk.

bearbejder jorden i overfladen giver det 
en sikker fremspiring af efterafgrøderne 
og sætter samtidigt en omsætning af 
stub og afgrøderester i gang, forklarer 
Karsten Ardahl Larsen.
Gl. Toftegaards KUHN Espro 6000 RC 
blev anskaffet i 2017 og har således 
også en fuld sæson med vinterafgrøder 
på bagen. 
- Vi havde tidligere et andet fabrikat i fire 
meters bredde, men ville gerne have en 
luftsåmaskine og op på den større kapa-
citet med en seks meter maskine. Og 
denne gang med mulighed for at placere 
de normale 200 kg gødning pr. hektar til 
de omkring 100 hektar maltbyg, vi sår 
hvert år. 

Klarer små udsædsmængder
Karsten Ardahl Larsen har både prøvet at 
så hestebønner i stor dybde med maski-
nen og en udsædsmængde på blot 1,6 
kg raps pr. hektar og begge dele gik fint. 
- Vi gav tilmed rapsen en lille mængde 
startgødning og den står nu rigtigt fint 
(30. september, red.). 
Indsåningen foregår nemt. Adgangen 
til uddoseringsenhederne under tanken 
foregår forfra på en lille platform, der slås 
ned, så man ikke skal kravle ind over tal-
lerkenenhederne. 
- Det er simpelt, man bruger sådan en 
lille pose til at sætte under, når man skal 
indså maskinen. Indsåningen har ramt 
meget præcist med både gødning og 
afgrøde, og det er især vigtigt, når vi  
 
 
 
 
 
 
 

også udfører såarbejde for kunder, for-
tæller Karsten Ardahl Larsen. 

Kraftigt skærarrangement
Gl. Toftegaard er den første bedrift på 
egnen, der har investeret i en KUHN 
Espro såmaskine. 
- Vi kender andre KUHN redskaber og 
har både en stubharve og en slagleklip-
per fra samme producent. Derfor kender 
vi KUHN maskinerne som robuste og 
gennemtænkte konstruktioner, forklarer 
Karsten Ardahl Larsen.
- Men det er især ønsket om en stor 
fleksibilitet, herunder også en maskine, 
der klarer sig godt på de kraftige jordty-
per, vi har her på Midtsjælland. Her er vi 
nødsaget til at have en kraftig og robust 
maskine, når vi arbejder i jordtyper fra JB 
5 til JB 7. 
- Når vi har frø inde i sædskiftet, har vi 
behov for at pløje og derfor kunne så i 
pløjejord. Her kommer de store pakker-
hjul foran og 90 centimeter høje bærehjul 
til sin ret. Desuden klarer den sig fint, 
hvor der praktiseres pløjefri dyrkning, og 
jeg er da sikker på, jeg også vil prøve at 
så direkte med den. Det tror jeg sagtens, 
den kan klare, fordi vi jo kan indstille 
skærtrykket helt, som vi ønsker.  

Tager initiativ til opdateringer
Endnu anvender Karsten Ardahl Larsen  
ikke den ISOBus-kompatible maskine  

i forbindelse med traktorens skærme 
og gps, men klarer sig med Espro-
maskinens egen skærm inde i kabinen. 
- Maskinen er nem at betjene og godt 
overvåget fra traktorens kabine. Og  
så vil jeg da lige fremhæve, at selvom 
forhandlingen nu er skiftet fra HMC-
Maskiner til Karl Mertz, er vi ligeså godt 
serviceret idet et par centrale medarbej- 
dere fulgte med KUHN-forhandlingen til 
Karl Mertz. 
Karsten Ardahl Larsen har yderligere et 
aspekt ved KUHN serviceapparatet, der 
gør ham tryg ved fabrikatet. 
- Hos MI og KUHN har jeg oplevet, at der 
er styr på tingene. Med en så avanceret 
maskine med masser af elektronik til sty-
ring og overvågning, kommer der af og 
til en opdatering. Her har jeg oplevet, at 
importør og forhandler i fællesskab påta-
ger sig sit ansvar og informerer os om 
opdateringer, som vi så finder et tids- 
punkt at få gjort. Når vi er oppe i ma- 
skiner af den her kaliber, er det meget 
vigtigt og også noget jeg forventer. Hos 
andre har jeg oplevet, at det er op til  
brugeren selv at finde ud af, om der er 
kommet relevante opdateringer, og der-
med risikere ikke at få det gjort. 

Tanken opdeles i to med lige stort ind-
hold eller som her med 60/40 fordeling af 
kapaciteten, viser Karsten Ardahl Larsen. 

Se fakta om maskinen  
på bagsiden

” - nu tør jeg godt forsøge mig med direkte såning
Karsten Ardahl Larsen, Gl. Toftegaard i Fjenneslev på Midtsjælland.



Maskinhandler Indkøbsringen A/S
Soldalen 1, 7100 Vejle
Tlf. 76 40 86 00 – www.mi.dk

VIL DU VIDE MERE?
Per Monk Rasmussen, tlf. 76 40 86 46 
Christian Korsholm tlf. 76 40 86 66
Christian Kyhn Lorenzen, tlf. 76 40 86 68

Karsten Ardahl Larsen nåede lige at få sået efterafgrøden til tiden. Her en blanding af vårbyg og olieræddike, der overalt er fuldt  
fremspiret. – Efterafgrøderne skal ofte sås under et enormt tidspres og derfor er såbedet ikke altid det ideelle, siger han.

KUHN Espro 6000 RC på Gl. Toftegaard 

• 5.500 liter opdelt såtank

• Pakkerhjul forrest

• 460 millimeter diske til jordbearbejdning

• 900 millimeter transport- og bærehjul med traktormønster og offset-montering 

• 40 rækkers CROSSFLEX såenhed med 15 centimeter rækkeafstand

• ISOBUS kompatibel

• Trækkraft: Case IH Magnum 250 hk.

FAKTA


