Fakta om Birkevang:
Birkevang
ved Morten Kristiansen
Mælkeproduktion
1 ansat
298 årskøer + opdræt
Dansk Holstein og krydsninger
Ydelse på 10.000
4 Delaval robotter
Ny stald bygget i 2008
138 Hektar jord
Forpagter 65 hektar
Merlo 40.7 CS købt i 2014

Jeg vil anbefale kollegaer i branchen til at prøve
Merlo, hvis man overvejer en læssemaskine
Morten Kristiansen er 27 år og uddannet landmand i 2010. Han kommer fra Silkeborg og i 2013
købte han Birkevang i ren handel. Gården har ﬂotte stalde, kontor og maskinforhold. Morten og en fodermester passer alle køerne og planen er, at dette makkerpar fremover skal drive gården. Holdningen der skinner igennem i alle sammenhænge på gården er, at ”vi skal være effektive”. Det omfatter
både rutiner, bygningsforhold og maskinerne. Derfor blev frontlæsseren skiftet ud med Merlo, selvom
frontlæsseren kun var 4 år gammel.
”Jeg købte Merlo af ﬂere årsager. Bl.a. fordi motordelene er godt beskyttet af jernrør, så skulle vi
have uheld med en halmballe der tabes, så kan det begrænse skaderne. Jeg er tryg ved den service
jeg får hos Brdr. Holst Sørensen A/S, det er også en afgørende ting for mig, når
jeg handler maskiner. Merloen reagerer hurtigt i hydraulikken, og løftehøjden
passer til mine behov. Jeg havde dog også en anden i tankerne, men efter at
have forhørt mig hos andre kollegaer vidste jeg hurtigt, at det var Merlo jeg
foretrak.
Jeg skal bruge en arbejdshest der bare kører hver dag, da jeg læsser mange
tons foder. Merloen bliver også brugt til andre opgaver, så som stabling af
halm og opstakning, men for mig er Merloen en ren læssemaskine og
arbejdshest der kører mange timer hver dag. Det er en effektiv maskine
som jeg ﬁk tilpasset mine behov, så joystik og kabine passer perfekt til
mig. Jeg så faktisk maskinen i Power Gear for lang tid siden, det var nok
med til at jeg altid har haft gode tanker omkring Merlo. Jeg vil anbefale
kollegaer at prøve Merlo hvis man overvejer at købe en læssemaskine,
så kan man selv danne sig et indtryk af den. En ting er hvad jeg siger,
noget helt andet er at prøve den.”
– Morten Kristiansen, Ribe
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