
KUHN-vender klarer klumperne før wrapning
Urtebækgaards KUHN-vender leverer en jævn fordeling af materiale til hestewrap til trods for, at det lange græs og hø har det med at filtre efter skårlægning. 

Wrap og hø til rideskoler, 
galopbaner og travbaner 
kræver sin viden om forskel-
len på foder til nøjsomme 
islændere og toptunede fuld-
blodsheste. Tim Klonaris og 
nu syv medarbejdere har i 
22 år specialiseret sig i græs- 
og hø-wrap til hestemaver 
i Nordsjælland og Køben-
havnsområdet fra virksom-
heden Urtebækgaard ved 
Slangerup. 
- Forårsgræs har fuld smæk 
på energien, grundet højt 
sukkerindhold, og det egner 
sig derfor til trav- og galop-
heste. Det græs, der høstes i 
juni eller senere, er ikke nær 
så kraftfuldt, men har noget 
tyggetid i sig, så mere nøj-
somme racer som islændere 
eller ældre heste har glæde af 
det, forklarer Tim Klonaris. 

Få vendinger af meget 
materiale 
Urtebækgaard driver 670 
hektar ejet og forpagtet jord. 
400 hektar er wrap-græs og 
lidt hø, mens resten er korn. 
En yderst væsentlig detalje 
i produktionen af så meget 

materiale fordelt på blot to 
slæt pr. sæson, er vendingen, 
som sker efter endt skårlæg-
ning og en enkelt gang inden 
wrapning. Til det formål har 
Tim Klonaris i flere år haft 
en KUHN-vender som tro 

følgesvend, hvoraf de seneste 
to sæsoner har været med 
den nyeste model, købt hos 
Helsinge Maskinforretning. 
- Vi vender meget materiale 
ad gangen, og det er rigtig 
vigtigt, at græsset spredes 
helt jævnt, så det tørrer ens-

artet. Det samme gælder 
høet, som ofte filtres sammen 
i klumper ved skårlægning, 
og derfor skal hives fra hi-
nanden igen ved vending. 
Dét er KUHN-venderen vir-
kelig velegnet til, konstaterer 
Tim Klonaris. 

Stabil i terræn
Den jævne fordeling af ma-
terialet skyldes blandt andet, 
at fingrene på hver rotor er 
asymmetriske og derfor får 
godt fat i meget materiale ad 
gangen. Tim Klonaris’ nye 
KUHN-vender og hans for-
rige vender har en arbejds-
bredde på 13 meter. Trods 

den store bredde oplever han 
og kollegerne ingen forskel 
på vendekvaliteten yderst 
og midtfor. Til gengæld har 
de bemærket en mere stabil 
kørsel over terrænet. Desu-

den kan rotorkonstruktionen 
løftes fra jorden ved for-
agervending, og Tim Klo-
naris benytter også denne 
funktion, når han skal over 
gærder mellem marker. Ven-

deren kan trods sin store ar-
bejdsbredde foldes sammen 
til bare 2,4 meter i transport-
bredde. 

- Høet filtres ofte sammen ved skår- 
lægning. KUHN-venderen er virkelig  
velegnet til at hive det fra hinanden igen 
ved vending.
Tim Klonaris, Urtebækgaard, Slangerup.

Tim Klonaris ejer 
Urtebækgaard, som 
har specialiseret sig 
i salg af wrap, halm 
og hø.

Græsset hos Urtebækgaard bliver vendt og effektivt spredt ud, når KUHN-venderen på 13 m er i 
gang (arktivfoto).


