
Østsjællandsk planteavler valgte en Kuhn 
mulchmaskine. Den er god til afpudsning af 
frøgræsmarker, fordi den fordeler materialet jævnt 
i hele arbejdsbredden. Og så er den robust 
overfor sten.

- Vi har 80 hektar, som skal afpudses flere gange pr. sæson. Det skal 
nogle gange foregå, når vi har travlt med andre opgaver, for eksempel 
med at høste. Derfor er det vigtigt, at det kan gå stærkt, siger Lars 
Buck, der driver Nordhøjgård i Ølby ved Køge med alsidig planteavl.

Til sæson 2012 investerede den østsjællandske planteavler derfor i en 
ny KuhN tripel mulchmaskine bestående af en frontmonteret enhed, 
BPR 305, plus to bagmonterede, opklappelige enheder, BP 8300. 
Maskinsættet har en samlet arbejdsbredde på 8,30 meter.

- Vi bruger mulchmaskinen til afpudsning af rødsvingel, engrapgræs og 
brakmarker. Kapaciteten ligger på 5-6 hektar i timen med en  
165 hk traktor, som har passende magt over den store maskine,  
fortæller Lars Buck.

Fordeler materialet jævnt
- KuhN mulchmaskinen er en slaglemaskine, og det er et bevidst valg. 
Den er nemlig bedst til at fordele materialet jævnt i hele arbejdsbred-
den, så der kan komme passende med lys ned i bunden af afgrøden. 
Maskinen findeler også materialet godt, og kvaliteten af afpudsningen er 
ensartet i hele arbejdsbredden, siger han og tilføjer:

Tripel mulchmaskine afpudser 

5-6 ha 
i timen

Lars Buck bruger mulchmaskinen til 
afpudsning af rødsvingel, engrapgræs 
og brakmarker. Kapaciteten ligger 
på 5-6 hektar i timen med en 165 hk 
traktor.

- Desuden har mulchmaskinen den vigtige egenskab, 
at den er meget robust overfor sten, som den bare slår 
i stykker. Det er et stort plus, når vi går tæt på jorden i 
en afgrøde som rødsvingel. 

Ifølge Lars Buck er den store KuhN mulchmaskine 
enkel at betjene og i det hele taget behagelig at køre 
med. hertil kommer, at den med sine ganske få smøre-
nipler er næsten vedligeholdelsesfri.

- Traktoren bærer hele ophænget, og det betyder, at 
maskinen følger terrænet tæt. En anden praktisk detalje 
er, at maskinen har automatisk remspænding, siger 
Lars Buck.

- Maskinen findeler også materialet 
godt, og kvaliteten af afpudsningen er 
ensartet i hele arbejdsbredden.

Lars Buck, Nordhøjgård

Ifølge Lars Buck er Kuhn mulchmaskinen 
meget robust overfor sten, som den bare slår 
i stykker. Det er et stort plus, når der gås tæt 
på jorden som her i en rødsvingelmark.


