
Høj mælkeydelse og tilfredse kunder
Med tre KUHN græs maskiner i maskin-
parken kan Allan Simonsen og hans kunder 
i Nordjylland opnå den ønskede foderkval-
itet, der er så vigtig for en høj mælkeydelse.

Allan Simonsen driver gården Lykkesholm, en 
familie-ejendom med malkekvæg ved Storvorde 
i Nordjylland. Ud over at passe egne marker slår 
Allan Simonsen også græs hos andre landmænd 
på egnen.
I maskinhuset på Lykkesholm finder man flere or-
ange-røde redskaber fra KUHN. Allan Simonsen 
har nemlig hele tre KUHN tripelsæt: En FC 883 
RA tripel skårlægger med crimper og bånd, og en 
GMD 883 og en GMD 8730 tripel- skivehøstere 
uden crimper.
For Allan Simonsen er der flere gode grunde til, at 
valget er faldet på græsmaskiner fra KUHN. Det 
handler især om kvalitet, effektivitet og pålide-
lighed.

Foderets kvalitet ses tydeligt på mælkeydelsen

- Grovfoder af den rigtige kvalitet er utroligt vig-
tigt for at holde en høj ydelse i stalden, fastslår 
Allan Simonsen, hvis mælkeydelse er 11.000 ekm 
pr. ko. Det stil ler krav til græsmaskinerne, som 
skal levere et rent foder af høj kvalitet, hver gang.
- Tripelsættene fra KUHN er gode til at slå 
græsset af, selv under vanskelige forhold,  
siger Allan Simonsen. De har en fantastisk evne til 
at holde den ønskede stubhøjde på hele marken, 
fortæller han. 
- Det giver et godt, rent foder og efterlader en 
jævn stub.

- Stubkvaliteten og stubhøj den på marken efter 
et slæt er vigtig for udbyttet af den næste høst, 
fortæller Allan Simonsen. 

God kvalitet og høj  
hastighed giver tilfredse kunder
Der bliver slået meget græs i løbet af sæsonen, 
både hos Allan selv, men også ude ved hans 
kunder. I 2015 har Allan oplevet stigende efter-
spørgsel, og han har passeret 4.000 ha.  
- Med den store arbejdsbredde og de gode detaljer 
på KUHN-græsmaskinerne er vi godt kørende i 
højsæsonen, siger Allan Simonsen - Det giver til-
fredse kunder, når man kan levere en god kvalitet 
og en høj fremkørselshastighed, fortæller han.

Test af KUHN prototype 
I 2015 sæsonen har Allan Simonsen kørt med en 
prototype af KUHNs nye tripel skivehøster med 
en arbejdsbredde på 9,9 m. Tripelsættets bageste 
enhed er en KUHN GMD 10030 og den forreste 
enhed betegnes GMD 3525F. Sættet er nu klar til 
salg på det danske marked.
- Den nye KUHN skivehøster har et nyt, flot de-
sign, og der er tænkt over mange detaljer, påpeger 
Allan Simonsen. 
– Blandt andet er overblikket ud over frontenhe-
den rigtig godt fra traktorens førerhus, synes han. 
Allan fremhæver også kontrolboksen: - Den gør 
det nemt og behageligt at styre maskinen inde fra 
førerhuset.
Det store overlap mellem frontenheden og 
bagenhe derne er en væsentlig detalje, påpeger Al-
lan Simonsen. - Det sikrer, at alt græs bliver slået, 
også rundt i kurverne, fortæller han. 
En anden væsentlig ting ved GMD 10030 er 
KUHNs nye Optidisc knivbjælke, der er 100% 
vedligeholdelsesfri.

Det betyder, at der ikke skal skiftes olie i den. De 
ovale skiver på Optidisc-kniv bjælken er i øvrigt 
placeret, så de giver en optimal snitkvalitet og et 
godt foderflow hen over knivbjælken.

Ny maskine til sæson 2016
Allan Simonsen har haft gode erfaringer med pro-
totypen i den netop afsluttede sæson. Faktisk har 
han været så tilfreds, at der er blevet udskiftet i 
maskinparken. 
- I 2016 kan jeg udføre arbej de med  det hel  nye 
 KUHN tripelsæt GMD 10030og MD 3525F,  
slutter Allan Simon sen.

Allan Simonsen har kørt med GMD tripelsættet i 
sæson 2015.

- Tripelsættene fra KUHN er 
gode til at slå græsset af, selv 
under vanskelige forhold.
- Allan Simonsen, Lykkesholm


