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PUMA RUNDER 3.500 TIMER HVERT ENESTE ÅR

FODRER DANMARKS
STØRSTE BESÆTNING

Meget få traktorer køre så meget som den Case IH Puma, Rønhave I/S bruger til
sin 52 kubikmeter mikservogn.

K

lokken 4.30 morgen bliver nøglen
drejet på en Case IH Puma 220,
som er spændt for en 52 kubikmeter store mikservogn.
Dagens opgave består i at fodre 3.000
køer på fire ejendomme. Ejeren af både
traktor og køer er Rønhave I/S, som hører
hjemme ved Bramming, Danmark. Bag
bedriften står Jørgen Kjær Madsen og
Johannes Lauridsen, som de senere år
har haft Danmarks største kvægbedrift.
De to er der ikke mulighed for at møde
på en travl dag i august måned. I stedet
fortæller driftsleder for mark og maskiner,
Lars Hansen, om bedriften sammen med
traktorfører Anders Sørensen.
DRIFTSSIKKER UDEN DRILSKE
SMÅSTOP
Det siger næsten sig selv, at Anders
Sørensen og hans kollega, Christian
Jakobsen, som normalt er pilot på Puma’en, vil være sikre på, at den starter
med det samme hver eneste morgen –
hver eneste dag året rundt. For de 3.000
køer skal fodres til tiden for at kunne fungere og yde deres knap 10.000 kg EKM
mælk.

“Vi havde først en Case IH Puma 215,
som kørte 10.500 timer på bare tre år,”
fortæller Anders Sørensen. I løbet af de
tre år var der kun to-tre mindre problemer, som hurtigt kunne fikses af den lokale
forhandler, Brdr. Holst Sørensen. “Så jeg
kan konstatere, at den var meget driftssikker”.
MEGET BILLIG AT KØRE MED
For ejerne og driftsleder Lars Hansen
er det helt afgørende, at en traktor udover at være driftssikker også er billig at
køre med.
Det hænger selvfølgelig sammen, fordi
reparationer koster. Men da den første
af de to Puma’er kun havde nogle få og
billige reparationer, talte de ikke meget i
det samlede regnskab for den.
- Efter vores registreringer kostede den
os 65 kroner pr. driftstime inklusive dæk,
men uden brændstof. Ud af disse var de
43 kroner afskrivning af dens værdi, forklarer Lars Hansen.Da dens forbrug af
brændstof desuden er yderst fornuftigt,
bliver det efter hans opfattelse en meget
billig traktor at køre med.

ET TUNGT TRÆK OG MANGE
KILOMETER
Det samlede træk er tungt, idet foderet
alene vejer 22 ton, når det kører afsted fra
ejendommen, hvor al foderblanding sker.
“Det er ikke noget problem at trække
det samtidig med, at pto-akslen skal levere
kraft til opblanding af foderet,” konstaterer
Anders Sørensen. Med til at forstå traktorens præstation hører også, at den kører
9-10 timer hver eneste dag året rundt, og
at der hver eneste dag bliver tilbagelagt en
strækning på cirka 80 kilometer.
KØBTE NÆSTEN SAMME TRAKTOR
For Lars Hansen var det ikke så svært at
træffe beslutning om hvilken traktor, der
skulle skiftes til efter tre år med den første
Case IH Puma 215. “Da vores erfaring med
den var så god, ville vi bare have en tilsvarende model med stort set samme motorkraft,” siger han. Det kunne nu ikke lade
sig gøre, fordi modelprogrammet i mellemtiden var opdateret. “I stedet valgte vi en
Puma 220, som har lidt mere motorydelse,
men ellers er bogstavelig talt samme traktor, fortæller han. Den blev leveret i starten
af maj måned 2017.
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