
FAKTA  
KUHN SPV-SERIEN
• 12, 14, 15 og 17 m3

•  4-cylindret JDPS Phase 3A
motor med 170 hk

•  Selvrensende kølersystem
•  Kraftigt fræserhoved med 2 m

i bredde og  90/160 hk
•  Hydraulisk opstramning af

læssebånd
•  Udfodring i venstre side via

luge og bånd
•  Bånd til udfodring kan for-

skydes
•  Mulighed for 4-hjulsstyring

SPV er markedets mest kom-
pakte maskiner med en vende-
radius på kun 5 m.

MASKINBESØG hos landbruget Fristrupminde

Fordelen er bedre og billigere fodring 
Mike Timmermann er slet ikke i tvivl om, at stigningen af hans 250 køers ydelse til nu 13.650 kg EKM blandt andet kan tilskrives 
investe ringen i en KUHN SPV 14 selvkørende fodervogn.

Der er ingen tvivl om, at dagens 
mælkeproducenter skal være uhyre 
effektive. Mælkeprisen er stort set den 
samme som for 30 år siden. Men det 
er omkostningerne ikke. De er nemlig 
steget en hel del.
- Vi er en ramt branche, og vi skal
derfor have det hele til at spille godt,
konstaterer Mike Timmermann.
Han købte i august 2014 Fristupminde
ved Skørping. Dengang med 180 Hol-
stein-køer, 100 hektar og en ydelse pr.
årsko på godt 9.000 kg EKM. I dag,
fire år senere, er der rettet op, udvidet
og effektiviseret.
- Vi har nu 250 køer, 240 hektar og en
ydelse pr. årsko på 13.650 kg EKM,
fortæller han i staldens kontor.
Til at hjælpe sig med at passe bedrif-
ten har han fem medarbejdere, hvor
de fire er på fuld tid i staldene. Udover
at passe besætningen har de eksem-
pelvis også udført en del selvbyg på
den nybyggede stald til goldkøerne.
- Mit motto er at holde alt så enkelt
som muligt. Det gælder også min fod-
ring, forklarer han.

Effektiv og billig udfodring af godt 
foder
Da Mike Timmermann og hans fami-
lie overtog Fristrupminde, trængte 
kostalden til en større renovering. 
Besætningen trængte også til et bedre 
management.
- Som tidligere økonomikonsulent har
jeg været vant til at arbejde med stra-
tegiplaner. Sådan en lavede vi også for
de første fem år, påpeger han.
For det er den, der er styret efter i
udviklingen af bedriften.
- Vi har satset på at indtjeningen fra
den daglige drift skulle finansiere vores
investeringer. Og det er lykkedes at
følge det til punkt og prikke, siger han.
En af de større investeringer var købet
af en KUHN SPV 14 selvkørende foder-
vogn. Hvorfor fortæller han gerne.

- For at få en høj ydelse er det nød-
vendigt at have en effektiv og billig
udfodring af et godt foder, påpeger
han.
Efter at have set sig lidt for i markedet,
valgte han den lokale maskinhandler
Sumas som sin leverandør.

Billigere og hurtigere med 
selvkørende fodervogn  
I sit valg af fodervogn så Mike Timmer-
mann både på vognens konstruktion 
og dens størrelse. 
- Jeg kunne måske godt have valgt
en større model, men jeg foretrækker

en lidt kortere, som bedre kan komme 
rundt, siger han.
Selv med den forholdsvis lille vogn i 
forhold til besætningens størrelse er 
der sparet en time på fodringen hver 
eneste dag året rundt i forhold til tidli-
gere med en traktortrukket fodervogn.
- Hvis vi skulle fortsætte med det og
indkøbe to nye traktorer, en frontlæs-
ser og en fodervogn, ville vi næsten
skulle investere det samme som i den
selvkørende fodervogn.
- Desuden slipper vi for at hoppe fra
den ene til den anden traktor under
læsningen.
- Det er også langt mere behageligt
og hurtigere at blive siddende i den
samme kabine, påpeger han.
I forhold til tidligere sparer han også
en del dieselolie.

- Vi bruger nok den halve mængde
nu, nemlig 15-20 liter pr. dag, fortæller
han.

Fræser er meget bedre end 
frontlæsser
Tendensen mod kompakt fuldfoder 
hylder Mike Timmermann ikke. 
- Jeg foretrækker en ensartet blan-
ding, der er hurtig at lave, fastslår han.
Der laves fem blandinger hver dag, og
det tager kun 10 minutter at lave en
blanding.
Hvis der skal laves kompakt fuldfoder,
skal blandetiden øges. Det kræver

mere tid, diesel og giver selvsagt mere 
slid på fodervognen.
Hans erfaring er endvidere, at når 
ensilage læsses med en frontlæsser, 
falder der en stor klump ned i blande-
karret. 
- Den er meget sværere at få blandet
ensartet op med de øvrige foderemner
end ensilage, der er læsset med det
store fræserhoved på vores KUHN
SPV 14, påpeger han.

God kabine, enkel betjening og kun 
lidt vedligehold
Ved købet valgte Mike Timmermann 
en del ekstraudstyr til sin KUHN SPV 
14 fodervogn. Blandt andet udstyr, så 
den er selvsmørende og motorvarme, 
så den er nem at starte året rundt.
- Dermed skal vi ikke bruge meget tid
på dagligt vedligehold af den, fortæl-
ler han.
Der er tre, som plejer at fodre. Nemlig
Mike Timmermann selv, hans elev
Robert Gerling eller hans markmand
Peter Hjelm.
- Efter en til to uger er man helt dus
med betjeningen, som sidder i joy-
sticket til højre hånd, siger han.

Venstre hånd kan dermed styre foder-
vognen med rattet.
En anden fordel er den lydsvage kabi-
ne med aircondition og et godt udsyn.
- Vi har i de godt to år, siden vi fik den,
ingen problemer haft med den, afrun-
der han.

Mike Timmermann (th) og Peter Hjelm 
ved den KUHN SPV 14 fodervogn, som 

klarer al fodring af de 250 køer plus 
opdræt.

” - For at få en høj ydelse er det nødvendigt at have en 
effektiv og billig udfodring af et godt foder

Mike Timmermann, ejer af Fristrupminde

Det er hurtigt at læsse majsensilagen med det store, brede fræserhoved. Det giver også en findeling af ensilagen, så blan-
ding sker hurtigere og mere ensartet. Mineralfoderet lægges ud med minilæsser umiddelbart før læsning.

 


