
MASKINBESØG hos ejendommen Horsnæs ved Skørping

Afskubbervogn perfekt til frakørsel af 
snittet majs, korn og frø 
Karsten Olesen har en stor besætning med malkekvæg og et større areal med salgsafgrøder. Derfor valgte han en MI Express af-
skubbervogn som den mest alsidige løsning til frakørsel ved høst af majs til ensilage og ved mejetærskning

I de store stalde står 240 Dansk Holstein køer med 
tilhørende opdræt. I markerne er der 400 hektar 
ager, som bruges til både grovfoder og salgsafgrø-
der.
- Vi har 65 hektar majs og 65 hektar græs til ensile-
ring, som vi i en længere årrække har været med til
at køre hjem ved snitning, fortæller Karsten Olesen.
Han driver ejendommen Horsnæs ved Skørping,
hvor markarealet er 400 hektar alt inklusive.
- Så vi er nok lidt atypiske ved at have et større areal
med salgsafgrøder udover vores grovfoder, uddyber
han.
Indtil 2016 havde han en stor MI tipvogn, som han
alligevel fandt lidt for lille.
- Desuden er en tipvogn altid i fare for at vælte ved
aflæsning, hvis man ikke holder helt plant, påpeger
han.
Han søgte derfor efter en endnu større vogn, der
kunne det hele, og som også er meget stabil ved
aflæsning.

Gode erfaringer med MI vognen
Hans ældre MI vogn havde fungeret rigtig godt i de 
mange år, han brugte den til frakørsel ved finsnitning 
og høst af salgsafgrøder med mejetærsker.
- Så jeg var ikke så meget i tvivl om, at det sagtens
kunne blive en anden MI vogn, jeg skulle have, siger
Karsten Olesen.
Sammen med sin lokale forhandler, Farmas, fik han
en god snak om mulighederne.
- De introducerede mig til MI Express afskubbervog-
nen, som med sit rumindhold på 40 kubikmeter var
en god størrelse til mit brug, fortæller han.
Hans eneste bekymring gik på, om den nu også ville
være tæt, når han brugte den til frakørsel af eksem-
pelvis raps eller græsfrø.
- Men det var uden grund, for den er helt tæt, kon-
staterer han efter to års erfaring.

Kan aflæsse på under et minut
Nogle vil måske tænke, at en afskubbervogn er læn-
gere tid om at læsse af end en tipvogn?
- Men det går meget hurtigt. Under et minut tager
det at aflæsse vognen, siger Karsten Olesen.
Fordelen er dog, at traktorpiloten selv kan bestem-
me hastigheden af aflæsningen.
- Når vi ensilerer, vil vi især i starten gerne læsse af
over en længere strækning.
- Det er meget nemmere at lægge materialet ud i et
tyndt lag med en afskubbervogn end en tipvogn, har
vi erfaret, påpeger han.

Så her er der en konkret fordel ved at køre med en 
afskubbervogn frem for en tipvogn.

En meget stabil vogn 
En del landmænd har oplevet, at tipvogne er væltet, 
fordi de holdt lidt skævt ved tipning. Det gælder ikke 
mindst, hvis man kører fremad samtidig med aftip-
ning.
- Det problem har man slet ikke med en afskubber-
vogn, fastslår Karsten Olesen.
Fakta er, at en afskubbervogn godt kan læsse af på
et skrånende terræn, fordi dens tyngdepunkt forbli-
ver det samme. Det er nemlig kun bagklappen, der
løftes op ved tømning.
- På den måde går det også nemmere, når vi ensi-
lerer, fordi vi ikke skal passe på, at vognen vælter,
siger han.
Da Karsten Olesen fik vognen, havde den en lidt
smal dækmontering, som han fik skiftet til en bre-
dere. Det gav den yderligere stabilitet på hældende
terræn.

Effektiv affjedring
For at få en behagelig og skånsom kørsel for såvel 
grej som traktorfører er effektiv affjedring af stor 
betydning. MI Express afskubbervognen er som 
standard monteret med et affjedret træk, som skå-
ner traktorens træk effektivt. Desuden giver det en 
mere behagelig kørsel på ujævn vej og terræn. 

Det kraftige tandemophæng er udstyret med 150 
mm Black Bull aksler fra ADR, og det giver stor sta-
bilitet - også på ujævnt terræn. 
Dertil kommer, at den bageste aksel er drejbar, så 
vognen drejer rundt fremfor at vrides rundt. Det giver 
mindre belastning af vogn og traktor.

Er monteret med bremser og lys
Til at trække vognen har Karsten Olesen en traktor 
med 275 hestekræfter, og det er passende i forhold 
til vognens størrelse. Især når der høstes korn og 
raps, kan den laste mange tons.
Derfor er det også en fordel, at den er udstyret med 
effektive, hydrauliske bremser.
Desuden er den monteret med komplet LED-lys, så 
der kan køres om aftenen efter solnedgang.
- Så jeg kan konkludere, at jeg har fået en vogn, jeg
er rigtig godt tilfreds med, fastslår Karsten Olesen.

Med en aflæsningstid på ca. 45 min. 
bliver de 40 m3 hurtigt læsset af. 
Traktorpiloten kan dog selv regulere 
hastigheden efter behov.

FAKTA MI X-PRESS
• 40 m3 rumindhold
• Affjedret træk
• Affjedret tandem med 150 mm Black 
Bull aksler fra ADR
• Drejbar bageste aksel
• Hydr. opklap af kofanger ved aflæsning
• Standard dæk 710/50x26,5
• Kornudløb og vinduer i forsmæk
• Komplet LED-lys
• Foldbar front

• Hjulskærme 

” - det går nemmere (end med en
almindelig tipvogn, red.), når vi
ensilerer, for vi skal ikke passe
på at vælte.

Karsten Olesen, landmand

Karsten Olesen foran sin to år gamle 
MI Express afskubbervogn, som han 
er rigtig godt tilfreds med.

” - vognen er helt tæt.

Karsten Olesen, landmand
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