
Staby Maskinstation & Entreprenørforretning ApS 
har brug for høj kapacitet, og det har de fået 
med græsudstyr fra KUHN

- Kapacitet og pris. Det er nøgleordene for os, når vi skal købe maski-
ner, fastslår Finn Simonsen, indehaver af Staby Maskinstation & Entre-
prenørforretning ApS.
Han fortæller, at maskinstationen har mange mælkeproducenter som 
kunder i det vestjyske område, og græs udgør en stor andel af det 
grovfoder, de anvender.
- Derfor skal vi have udstyr, der matcher deres krav om god kvalitet af 
arbejdet samtidig med, at vi så vidt muligt skal være der, når de har 
brug for det, forklarer han.
At være hos mange kunder næsten samtidig løses bedst med høj 
kapacitet og stor pålidelighed, så maskinerne ikke holder stille på grund 
af nedbrud. Gennem flere år har valget inden for storriver derfor været 
KUHN, og det samme gælder inden for wrapning af rundballer med en 
KUHN VBP 2190.
- Det er en god presser, der wrapper på en måde, så der spares plast 
samtidig med, at indpakningen er helt tæt, siger Finn Simonsen.

Flere års erfaring med storriverne
Staby Maskinstation & Entreprenørforretning har i ni sæsoner kørt med 
KUHN storriverne, der har en arbejdsbredde på op til 15 meter.
- I foråret 2013 skiftede vi til de nye modeller GA 15031, som er en 
forbedret udgave af dem, vi havde i otte år. Jeg kan ikke se, at der er 
nogen, som er bedre end dem, konstaterer Finn Simonsen.
Han forklarer, at fordelene ved disse storriver fra KUHN blandt andet er, 
at de er hydraulisk trukne.
- Så er der ingen aksler, som skal vedligeholdes, og de er mere drifts-
sikre, påpeger han. En anden fordel er, at arbejdsbredden nemt kan 
ændres fra 9,0 til 15,0 meter fra traktoren under kørslen.
- Desuden kan man ændre hver af de fire rotorers højde over jorden 
individuelt under kørslen. Det er også en stor fordel, fordi man så får 
mindst muligt jord hevet op, siger han.
Hele betjeningen af de effektive storriver sker nemt fra en boks, der sid-
der i traktorens kabine.

Kommer over cirka 6.500 ha
Normalt er der kunder til op mod 1.350 hektar med græs, der de fleste 
år snittes fire gange. Det vil sige, at der i alt skal køres over 5.400 hek-
tar græs i alt i løbet af en sæson.

- I normale år skal vi også vende halm, og det bliver til 
1.000-1.500 hektar pr. år, fortæller Finn Simonsen.
Sammenlagt i græs og halm skal de to KUHN GA 15031 
storriver altså over omkring 6.500 hektar pr. sæson. Det 
er en hel del, og det er over forholdsvis korte perioder. 
Arbejdshastigheden ligger mellem 10 og 12 km/t under 
normale forhold.
- Vores erfaringer er, at det er de bygget til. De er ordent-
ligt skruet sammen, konstaterer han.
Storriverne bruges til rivning før finsnitning, wrapning og 
presning af halm med storballepressere.

Vigtigt med variabelt ballekammer
Finn Simonsen har også en række gode grunde til netop 
at vælge en KUHN VBP 2190 rundballepresser med inte-
greret wrapper - som kan afmonteres.
- Det variable ballekammer gør, at vi frit kan vælge bal-
lestørrelse fra 80 til 160 centimeter i græs og helt op til 
185 centimeter i halm. 

- Nogle vil have store baller, andre vil have små, og vi 
kan levere det hele med samme presser. Desuden kan 
man justere presningsgraden, og vi kan få de hårde bal-
ler med stort indhold, som vi normalt går efter, siger Finn 
Simonsen.
Han er også godt tilfreds med, at wrapningen sker med 
en såkaldt 3-D indpakker. Det system sparer plast sam-
tidig med, at indpakningen er fuldt ud så tæt som ved 
andre systemer, som bruger mere plast.
Hertil kommer, at det kun tager et øjeblik at få ballen, 
som netbindes, fra ballekammeret over på wrapper-
bordet.
- Det er med til at give høj kapacitet, som vi har brug for, 
forklarer han. Dagligt vedligehold er der ikke meget af, da 
presseren har centralsmøring.

En travl virksomhed med spændvidde
Staby Maskinstation & Entreprenørforretning blev startet 
i 1958 af Laurids Simonsen, som stadig er aktiv i det 
daglige. 
Men rorpinden har han overladt til sin søn, Finn Simon-
sen samt Jørgen Jensen, der er medejer og daglig leder 
af Entreprenører Ols A/S med hjemsted i Lemvig. Her er 
Laurids Simonsen stadig medejer.
Desuden er der en mindre vognmandsforretning, OP & 
Søn, som efter krisen har neddroslet til kun en lastbil.
- I alt er vi omkring 50 medarbejdere i vores virksomhe-
der, siger Finn Simonsen.
I det daglige har han hjælp af driftsledere hjemme i Sta-
by, hvor Nikolaj Jacobsen tager sig af kundekontakten, 
og Jacob Vestergård tager sig af det tekniske omkring 
den store maskinpark.
Sammen med de engagerede medarbejdere sørger de 
for, at der er meget ryddeligt og ordentligt, så der ser 
ordentligt ud, selv når der er mest travlt.

To storriver og en rundballe-
presser med wrapper

Med 3-D indpakkeren bliver der en meget tæt indpakning, som 
både sparer plast og giver ballerne god form, som er stabil.

Finn Simonsen ved maskinstationens 
KUHN VBP 2190 rundballepresser

Disse to KUHN GA 15031 storriver kommer over cirka 3.250 hektar 
hver om året.

- Det variable ballekammer gør, at vi frit 
kan vælge ballestørrelse fra 80 til 160 cm 
i græs og helt op til 185 cm i halm.
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