
Niels Peder Mogensen var skeptisk fra starten, 
men nu er han meget tilfreds med at have skif-
tet plovmærke til KUHN efter et par årtier med 
et konkurrerende mærke.
Der var en lugt af frisk maling, da den nye KUHN Vari Master 123 T plov 
blev leveret til Niels Peder Mogensen ved Ribe. Han har et kvægbrug 
med knapt 200 HF-køer og et markbrug på 255 hektar på sin ejendom 
Lyngholm. 
Med den store besætning er planteavlen på bedriften naturligt nok foku-
seret på at dyrke et godt grovfoder med høje udbytter. 
I 2014 har markplanen været 100 hektar med sædskiftegræs, 50 hektar 
med majs til ensilering, 100 hektar med korn og 10 hektar vedvarende 
græs. Årligt pløjer han 180-190 hektar, idet udlæg af nye græsmarker 
foretages i august efter høst af vårsæd.
- Så vi har brug for en god plov, som vi pløjer mest med om foråret, 
siger Niels Peder Mogensen.
Da han skulle til at skifte den, han havde, forhørte han sig lidt om 
mulighederne. 
- Tanken var egentlig at blive ved mit sædvanlige mærke. Men sådan 
endte det bare ikke, fortæller Niels Peder Mogensen om optakten til 
skift af plovmærke.

ANBEFALET AF KOLLEGAER OG MASKINSTATIONSFOLK
I sin undersøgelse af markedet for plove snakkede Niels Peder Mogen-
sen både med kollegaer og maskinstationsfolk.
- De sagde, at KUHN var et godt plovmærke, fortæller han.
Men alligevel var han noget skeptisk. En snak med forhandleren, TBS 
Maskinpower, fik ham dog overbevist om, at han kunne få mere plov for 
sine penge med en KUHN.
Derfor var det også med spænding, at han kørte ud for at pløje med 
den for første gang her i 2014.
Ploven var lovet leveret i midten af marts måned, men den kom allerede 
til Lyngholm 1. marts - og den var helt frisk fra fabrikken.

SPRINGBOLTENE TRÆKKES OVER
Niels Peder Mogensen har fortrinsvis jord uden større sten, så han hav-
de ikke brug for en plov med automatiske stenudløsere.
- Derfor valgte jeg en KUHN Vari Master 123 T med fem furer, fortæller 
han.
T’et i navnet betyder, at den har Traction stenudløsning. Denne udløser 
består af en bolt, som skal trækkes over, hvis et plovlegeme møder 
noget større jordfast, den ikke kan vige udenom. Normalt bliver spring-
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Niels Peder Mogensen er blevet særdeles godt tilfreds efter at have 
pløjet cirka 190 hektar med sin plov i 2014. Han peger på Traction 

springbolten, som trækkes over i stedet for at blive klippet over.

bolten klippet over, og over tid vil hullerne blive slidt, så der 
kommer slup. Men det er ikke tilfældet, når springbolten 
hives over.
- I år har vi pløjet 190 hektar med den nye plov, og kun en 
gang har vi skiftet springbolt.
- Det skete, fordi vi med den bagerste fure kørte på en 
hydrant skjult i noget græs. Ved mindre sten trækkes 
springbolten ikke over, siger Niels Peder Mogensen.

 TUNG MED GOD JORDSØGNING
Det meste af arealet forårspløjes før såning af vårsæd og 
majs.
Jorden er fortrinsvis JB1, men en del er også JB3-5 plus 
noget humusjord og stiv marskjord. Af den grund skal 
ploven kunne pløje under stort set alle forhold.
- Derfor ville jeg gerne have ristemuldplader, fortæller Niels 
Peder Mogensen.
De fungerer fint under alle forhold, og trods deres mindre 
mængde gods, er den nye plov betydeligt tungere end 
den tidligere plov med almindelige, massive muldplader.  
- Jeg måtte skifte til en frontvægt med en vægt på 1.200 
kg i stedet for den på 500 kg, som var nok før plovskiftet, 
forklarer han.
Der er altså masser af gods i en KUHN Vari Master 123 T. 
Den har en furebredde, som trinløst hydraulisk kan varie-
res fra 12 til 20 tommer fra kabinen. Niels Peder Mogensen 
kører altid med fuld bredde, og med sig har han haft en 
2,5 meter Dal-Bo jordpakker.
Jordsøgningen er god, og selv ved pløjning af halvlangt 
græs er der en rigtig god vending, som sikrer, at der ikke 
ligger synligt plantemateriale tilbage.
- Så jeg skifter ikke væk fra KUHN ploven igen, siger en 
tilfreds Niels Peder Mogensen.


