
Hurtig levering af reservedele og varer
MI-lageret i Vejle er klar til at levere slid- og reservedele til den travle sæson.
35.000 forskellige reservedele og varer på MI’s 
lager i Vejle forsyner danske og svenske landbrug, 
maskinstationer og MI-forhandlere med varer og 
reservedele.

Derudover har MI med sin direkte kontakt til maskin-
producenternes europæiske hovedlagre mulighed 
for at skaffe yderligere næsten en halv million øvrige 
varenumre hjem.

Levering sker dag til dag til MI-forhandlerne i hele 
Danmark, hvis bestillingen afgives inden kl. 16.30 
på hverdage. Skal reservedelene sendes fra et af 
de europæiske hoved lagre, er de fremme næste 
formiddag. 

Derudover har MI-lageret en vagttelefon til nøds-
tilfælde samt udvidede åbningstider, i de perioder 
hvor landbrugssæsonerne topper f.eks. i høst-  
og såsæsonen.

MI forhandler et stort udvalg af landbrugs- samt 
have- og parkmaskiner fra disse anerkendte maskin-
producenter.

MASKINBESØG hos Holgershaab på Nordfalster

Stor kapacitet med 8,3 m tripel mulchmaskine
På Holgershaab på Nordfalster faldt valget på en KUHN BP 8300+BPR 305 Pro, da man sidste år skulle investere i en ny mulch-
maskine. Sættet består af tre ens enheder, nemlig to bagmonterede og en frontmonteret, så der ikke køres i afgrøden.

Der var ikke den store tvivl, da der sid-
ste år skulle investeres i en ny mulch-
maskine på Holgershaab ved Nørre 
Alslev på Nordfalster. Det skulle være en 
KUHN igen.
- Vi har udvidet vort frøareal i forhold 
til tidligere. Derfor havde vi brug for en 
mulchmaskine med større kapacitet end 
den bagmonterede 4 m KUHN mulch-
maskine, vi havde i forvejen, fortæller 
forvalter på Holgershaab, Allan Hansen.
- På anbefaling fra vores maskinkonsu-
lent valgte vi en KUHN BP 8300 tripel-
maskine. Den har en arbejdsbredde 
på 8,3 m og en kapacitet på typisk 7-8 
hektar i timen, tilføjer han.
KUHN BP 8300 består af tre ens enhe-
der, nemlig en frontmonteret plus to 
bagmonterede, individuelt opklappe lige 
enheder. 

Undgår at køre i afgrøden
- Der er flere plusser ved den her mas-
kine sammenlignet med den gamle, 
bagmonterede. Dels den store kapacitet 
men lige så vigtigt, at vi undgår at køre 
med traktoren i afgrøden, forklarer Allan 
Hansen.
- Resultatet er flot afpudsede frøgræs-
marker uden streger, der hvor traktor-
hjulene har kørt - også i fugtigt vejr. I 
øvrigt kan vi gå temmelig tæt på mark-
overfladen med denne mulchmaskine, 
fortæller forvalteren på den nordfalster-
ske planteavlsbedrift.
KUHN tripelsættet er en slagleklipper. 
Denne type mulchmaskine er efter 
Allan Hansens opfattelse den bedste 
egnede til afpudsning af frøgræsmar-
ker. Han synes, den giver et mere rent 
snit - til gavn for afgrødens genvækst.

155 hk traktor
Til at køre med den store mulchma-
skine anvendes en traktor på 155 hk + 
boost-funktion. Motorkraften passer fint 
til maskinen med dens 8,3 m arbejds-
bredde. 
Opbygningen med tre ens enheder, der 
tilmed er centerophængte, betyder, at 
KUHN BP 8300 nøje følger ujævnheder 
i marken. Med den ene enhed monteret 
i fronten er der desuden en god vægt-
fordeling. 
Den frontmonterede enhed BPR 305 
Pro kan udstyres med fronthjul.  
Desuden har alle tre enheder støtte-
valser med en diameter på 22 cm, så 
maskinen følger terrænet perfekt. De to 
bagmonterede enheder kan løftes og 
vippes op hver for sig, eksempelvis ved 
kørsel i kiler.
Påkørselssikring
En påkørselssikring får maskinens 
enheder til på én gang at vige bagud 
og opad, hvis der ved et uheld køres 
imod en genstand. Efterfølgende bevæ-
ger enhederne sig automatisk frem i 
arbejdsposition.

Slaglerotorerne, der har livstidssmurte 
lejer, har stor sugeeffekt, så materialet 
fordeles effektivt. To eller alternativt tre 
modskær sikrer en effektiv findeling af 
materialet.

Udover afpudsning af frøgræsmarker 
er KUHN BP 8300 også velegnet til 

afpudsning af fodergræsmarker. Des-
uden kan den anvendes til snitning af 
eksempelvis rapsstubbe, majsstubbe og 
brakmarker.

500-700 hektar pr. sæson
Allan Hansen forventer ikke de store 
vedligeholdelsesomkostninger på den 
nye KUHN BP 8300 mulchmaskine, 

som, alt efter hvor mange gange frø-
græsmarkerne afpudses, kører over 
500-700 hektar på en sæson.
- Maskinen er enkel og nem både at 
montere og køre med, siger han.
- Blandt de opgaver vi anvender mulch-
maskinen til er at pudse stubbene fra 
dæksæden efter høst i nyudlagte frø-
græsmarker. Formålet er at sikre lys til 
frøgræsset, så det kan komme i gang 
med væksten, forklarer Allan Hansen. 
- I øvrigt afpudser vi vore frøgræsmar-
ker to til tre gange i løbet af efteråret, 
afhængig af type. Det gør vi senest 
omkring den 10. oktober for ikke at 
skade frøsætningen, tilføjer han.

Trippelsættet giver flot afpudsede frøgræsmarker uden streger, der hvor traktor-
hjulene har kørt.

FAKTA 
KUHN BP 8300
• Arbejdsbredde 8,3 m med KUHN 

BPR 305 Pro i front
• Pendulophænget på begge  

mulchenheder sikrer perfekt  
tilpasning til terrænet. 

• NON-STOP sikkerhedsudløser 
med hydraulisk affjedring

• Reduceret belastning på støtte-
valserne med Lift Control system

• Justerbag bagskjold til tilpasning 
til alle typer arbejdsvilkår.

• Kraftig transmission med 5 stk. 
SPBX remme med aut. rem-
strammere på hver enhed

KUHN BPR 305 PRO
• Kan både front- og bagmonteres
• Arbejdsbredde 3,05 m
• Kraftige hammerslagler monteret  

i spiralform for optimal sugeeffekt 
og fordeling af materialet.

• Hydr. sideforskydning på 58 cm
• Støttevalse med en diameter på 

220 mm
• 230 hk gearkasse, aut. remstram-

mer, 3+2 powerband remme

Læs mere på www.mi.dk/mulch

- KUHN BP 8300 er en slagleklipper. Denne type mulchmaskine er efter min opfat-
telse den bedst egnede til afpudsning af frøgræsmarker. Jeg synes, den giver et 
mere rent snit - til gavn for afgrødens genvækst, siger forvalter på Holgershaab, 
Allan Hansen.

” - Resultatet er flot afpudsede frøgræs marker uden streger 
der, hvor traktorhjulene har kørt - også i fugtigt vejr.

Allan Hansen, forvalter

http://www.mi.dk/mulch

