
Ole Nielsen startede som maskinfører, men har nu en maskinstation i vækst med fokus 
på gylle og jord bearbejdning med KUHN plove og rotorsåsæt, der  kører under de fleste 
forhold.

På Als er der mange besætninger med svin og 
ikke så mange med malkekvæg længere. 
- Vi udbringer omkring 120.000 ton gylle pr. år, 
og det var med gyllen, jeg startede som selvstæn-
dig, fortæller Ole Nielsen.
Hans virksomhed hed derfor oprindeligt Sydals 
Gylle, men nu sker der mere end udbringning af 
gylle.
- Jeg har samarbejdet med Knud Hansen, der 
har Sydals Maskinstation, i et I/S siden 2005, 
fortæller han.
Der er et pænt aldersspænd mellem de to, og som 
den yngste er det Ole Nielsen, som overtager flere 
og flere opgaver.
Det er nemlig sådan, at Ole Nielsen startede hos 
Knud Hansen i 1997 som maskinfører.

- I 2012 købte jeg udstyret til gylle, og i år har 
jeg overtaget plovene, såsættet og grubberen med 
såudstyr, forklarer Ole Nielsen.
Udover det har han også nog le større traktorer, 
der er over gyllevognene, som både har nedfæl-
dere og slangebomme.
De samme traktorer bruges også til pløjning og 
såning hos kunderne. Ole Nielsen har ikke selv 
jord og har derfor fuld fokus på kundernes behov.

KUHN plove med stor kapacitet
Ole Nielsen har tre plove fra KUHN. Det er to 
KUHN Varimaster 152 liftophængte 6-furede og 
en KUHN Vari master 121 liftophængt 5-furet.
Den 5- furede er fra 2005, og den første 6-furede 
blev købt i 2008 og den næste i 2010. Så de har 
efterhånden vendt en del hektarer.
- Tidligere kørte vi med et andet kendt mærke, 
men de her pløjer bedre og har kørt uden proble-
mer, fortæller han.
På Als er der meget stiv lerjord, som kan være 
svær at have med at gøre, når den skal bearbejdes.
- De hydrauliske stenudløsere arbejder rigtig godt 
og er bedre end udløsere med fjedre, mener Ole 
Nielsen.

Der kan nemlig køres hurtigere, når jordsøgnin-
gen er i orden og forreste fure bliver, hvor den 
skal være.
- Normalt kører vi med otte kilometer i timen, og 
det klarer vores KUHN-plove fint, fastslår han.
Når så der bliver pløjet med alle tre plove på 
samme mark samtidig, giver det en stor kapacitet.
- Så kan vi holde trit med såsættet, siger han.

Foretrækker liftophængte redskaber
Ole Nielsen og Knud Hansen har alle årene fore-
trukket at køre med liftophængte redskaber, fordi 
de rummer nogle fordele for dem.
- De er nemmere at flytte rundt med mellem 
vores kunder og er mere handy på små marker, 
forklarer Ole Nielsen.
Rotorsåsættet er bygget op af en 6-m KUHN HR 
rotor harve, en Seedflex såenhed med skiveskær 
og en KUHN TF 1500 fronttank. Rotor harven og 
såenheden er liftophængte og kan klappes sam-
men ved vejtransport og opbevaring i maskin-
huset.
- Fordelen ved at have en liftophængt såkombi-
nation er, at vi ikke så nemt kører fast, hvor der 
er våde huller i en våd periode forår eller efter år, 
fremhæver han.
Farten med såsættet er omkring ni kilometer i 
timen, og det giver på de fleste stykker en gen-
nemsnitlig kapacitet på cirka fire hektar i timen 
- mere på de større stykker og mindre på små 
stykker.

Nem at betjene fra kabinen
Når såsættet kører lige efter plovene, skal det 
være meget dårligt føre, før det ikke kan lade sig 
gøre at få sået hvede, vårbyg eller vinterraps. Det 
er de mest typiske afgrøder på Sydals. Fyldning 
af fronttanken med såsæd sker med en kran, der 
løfter storsække.
- Det er nemt, men det bedste er såmaskinens 
nemme stying fra terminalen i traktorens kabine, 
siger Ole Nielsen
Når der er sået ind, er ud sædsmængden meget 
præ  cis, og placeringen sker i nøjagtig dybde med 
de dobbelte skiveskær. - Terminalen kan huske 30 
forskellige indstillinger, og ofte har kunderne de 
samme sorter med den samme tusindkornsvægt. 
- Så jeg skal bare kigge på sækkene og så bruge 
en indstilling, jeg tidligere har anvendt, fortæller 
han. Eneste ulempe er sådan set, at man skal op i 
kabinen nog le gange i forbindelse med indsånin-
gen for at trykke på en knap på terminalen.
- Alt andet fungerer rigtig godt, fastslår Ole Niel-
sen.

Ole Nielsen ved sin KUHN 6 meter rotorharvesæt, der er liftophængt og med fronttank, hvilket skaber en god 
balance mellem for og bag på traktoren.

Ole Nielsen er rigtig godt tilfreds med de liftophængte KUHN plove, som har kørt over masser af hektarer 
helt uden problemer.
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