
 

KUHNs nye fuldfoderblander med integreret halmblæser hedder Profile Plus. Det første eksemplar er slutsolgt til Ny 
Østerholm I/S i Tinglev (foto). 

 

VENTIDRIVE løser på genial vis 
kombimaskinernes flaskehals 
Produktudvikling og øje for detaljen betaler sig, 
og det nyder blandt andet Ny Østerholm I/S i 
Tinglev nu godt af 

KUHN har for flere år siden lavet kombinationen 
med at sætte en halmblæser på en fuldfoder-
blander, og dermed have en kombimaskine, der 
både fodrer og strøer. Succesen har dog været til 
at overskue, indtil man ved udviklingen af KUHN 
Profile Plus, udviklede VENTIDRIVE.  

Forskellen ligger i detaljen 
På de tidligere modeller, går der et bånd fra 
blandekarret og frem til halmblæseren. Det giver 
i sagens natur en flaskehals og kræver, at ballen 
er blevet rykket delvis fra hinanden i blandekar-
ret, før udstrøning af halm kan påbegyndes. 

Med VENTIDRIVE har KUHN udviklet et utroligt 
enkelt og effektivt system. De har sat halmblæ-
seren helt ind mod karret foran og lavet et drå-
beformet hul i karret. Derved opstår der en helt 
enestående sugeeffekt, så blæseren ganske en-
kelt suger halmen ud af karret. Dermed kan ud-
strøning påbegyndes med det samme.  

 

 

 

 

 

 

Det dråbeformede VENTIDRIVE hul i blandekarret 
skaber en effektiv sugeeffekt for hurtig udstrøning. 



 
Den første vogn er solgt i Sønderjylland 
På Aabenraa dyrskue blev der afsluttet en han-
del imellem Ny Østerholm I/S, Tinglev og Hans 
Holm Maskinforretning A/S om levering af den 
første KUHN Profile Plus 1670 i Danmark. Ny 
Østerholm I/S havde i et stykke tid ligget i for-
handlinger om en ny vogn, men en snak med 
salgskonsulent Christian Korsholm fra MI, gjorde 
udslaget. Christian havde, under et produkttræ-
ningskursus i samme uge, optaget et lille filmklip 
af en KUHN Profile Plus 1670 i gang med at strø. 
Filmklippet var så overbevisende, at handlen 
blev lukke at par dage efter. 

Vognen blev den sidste, der rullede ud af KUHN 
fabrikken i Audureau i Vestfrankrig, inden der 
blev lukket ned for sommerferien. Så nu kan Ny 
Østerholm I/S komme i gang med at fodre og 
strø sine 175 køer og 80 ungdyr med den nye 
vogn. Foderplanen består af græs, majs og kraft-
foder. 

Godt gang i salget 
Ifølge Peter Holm, produktansvarlig for KUHN 
indendørs mekanisering ved MI i Vejle, har 
KUHN godt fat i det danske marked for fuldfo-
dervogne og strømaskiner: 

 

 - KUHN er suverænt verdens største producent 
af landbrugsmaskiner, herunder også fuldfoder-
blandere og strømaskiner. Med den styrke ligger 
vi særdeles godt i markedet. Vi har jo vertikal-
blandere fra 4-45 m3 i KUHN sortimentet, og så 
sælger vi faktisk også stadigvæk pænt af vores 
horisontalblandere i 14 og 18 m3, oplyser Peter 
Holm. 

Efterspørgsel på foder management 
- Dog kan det godt mærkes at der et vakuum i 
salget, efter at det tidligere var muligt at få til-
skud til fuldfodervogne, fortæller Peter Holm, 
der dog stadig oplever en stabil efterspørgsel på 
blandevogne. – Der bliver i særdeleshed spurgt 
på foder management, da der er stor fokus på 
indtjening og reducering af spild rundt om på 
kvæggårdene, siger Peter Holm.  

Produkttræning klæder personalet på 
For at klæde salgskonsulenterne hos MI for-
handlerne på, har KUHN i dette forår holdt pro-
dukttræning i hele Europa under navnet KUHN 
Efficient Feeding Tour. Karavanen har også væ-
ret forbi Nordjylland i maj måned. Her var salgs-
konsulenter fra hele landet på den praktiske 
skolebænk, så de er klar til at rådgive og betjene 
kunderne bedst muligt i valg af fuldfodervogne 
og strømaskiner. 

 
KUHNs nye fuldfoderblander med integreret halmblæser strøer her halm hos Ny Østerholm I/S i Tinglev. 


