
 

Enkel och hållbar betesputsare 

 
Filip Wilhelmsson på Ydinge Farm i Skåne 
odlar vall på 100 hektar och har även 
flera beteshagar för hästar. Han har stor 
nytta av en betesputsare och är mycket 
nöjd med sin Giraffa 210 SE från Maschio.  
 
Betesputsaren används för att klippa 
ytterkanterna av gräsvallarna, slänter, 
vägkanter och att jämna av i beteshagarna 
så det inte blir gräsruggar eller pladuskor 
med ogräs där hästarna inte betar.  
– Vi har haft andra fabrikat tidigare, men de 
har inte fungerat bra. På den vi hade 
tidigare fick vi byta lager hur ofta som helst. 
Min erfarenhet är att man ska välja en bra 
maskin och akta sig för de billigaste 
alternativen, säger Filip Wilhelmsson.  

Kan arbeta rakt upp, jämnt med marken 
och snett neråt 
Maschio Giraffa 210 SE är 2,1 meter bred 
vad gäller arbetsbredden och arbetar vid 
sidan av traktorn. Den kan fällas vinklas 
med hydraulik och kan även arbeta i 90 ° 
vinkel rakt upp, jämnt med marken och 
även snett neråt, exempel när man klipper 
ett dike. Maskinen kan även sidoförskjutas 
med en annan hydraulkolv. Alla justeringar 
kan ske med kraftuttaget igång  

Inga ränder när man klipper 
– Det är en mycket smidig och lättanvänd 
maskin och vi kör mycket med den för att 

hålla fint runt hästtäpporna och gården.  
Filip Wilhelmsson är framförallt nöjd med 
att slagorna sitter monterade som en skriv 
runt axeln, det innebär perfekt överlappning 
och det blir inga ränder när man klipper.  
 
1 500 balar årligt 
Filip Wilhelmsson har arbetat med hästar i 
hela sitt liv och förutom de egna djuren tar 
han emot unghästar från andra uppfödare 
och har dem till de ska ridas in.  
På åkrarna producerar han hösilage till de 
egna hästarna samt till försäljning. Den 
årliga produktionen är 1 500 balar på 400 
kg stycket.  
 

 
 

Filip Wilhelmsson på Ydinge Farm är fram-
förallt nöjd med hur slagorna är infästa.  
De överlappar varandra i ett korkskruvs-
mönster och klipper hundra procent rent 
utan att det blir ränder.  

Maschio Giraffa 210SE är lättkörd och effektiv. 


