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Tirsdag den 28. oktober 2014

TEMA Maskiner - Køretøjer - Transport - Vinteropgaver

Den største »Krone«
på majssnitte-værket

www.nhmaskiner.dk
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Striegel
minilæssere

Nr. Hostrup MaskiNHaNdel
Hønkysvej 2 •• 6230
v/Ole Zachariassen • Tyrholmvej
6230 Rødekro
Rødekro
Email: info@nhmaskiner.dk • tlf 60 93 83 91

Traktor Service

nr houstrup-2splt
ann.indd - åbenrå
3
Nr.
Hostrup Maskinhandel
dyrskue - 2x50. .indd 1

27-01-2014
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i Toflund sælges!

Hos maskinstationen
Hans Tobiasen A/S,
Ribe, har der i år været
fuld kraft og ny ekstra
kapacitet i majshøsten
11:16:48
08:23:35
og snitningen med
»Kongen indenfor
Krone« - en Krone BIG
X 1100 leveret af Brdr.
Holst Sørensen A/S,
Obbekær.

Maskinstationernes landbrugsmaskiner har det med at
blive større og større, hver
• Værksted, kontor,
• Omsætning 5 millioner.
gang de udskiftes med nyere
2
lager m.m. på 480 m
• 3 Servicevogne, hvoraf de 2 er
modeller. Og hos maskinstati2
komplette med hydraulikudstyr. • Grund på 4000 m
onen Hans Tobiasen A/S,
• Alt værktøj og udstyr til John
Pris:
3.800.000,Ribe, var det også præcis
Deere traktorer og mejetærskere.
hvad der skete, da en ældre
• Stort lager - også til John Deere. Telefon 74 83 22 44
Krone snitter skulle udskiftes.
Virksomheden ønskes solgt indenfor de næste 3 år,
Krone-fornavnet er det sampga. indehaveres alder.
G
me,
men efterhavnet BIG X
L
A
TIL S
1100 er nyt - og ikke mindst
stort.
Toftlund Traktor Service - 2 x 86 - sælges.indd 1
21-10-2014 08:35:56 - Det er verdens største selvkørende finsnitter, lyder det
Brugte SAME
fra Søren Holst, Brdr. Holst
Sørensen A/S, der har solgt
Explorer 90, 4-WD, 3200 timer .......................... 95.000
maskinen til Hans Tobiasen.
Explorer 75, 2-WD, 7700 timer .......................... 45.000
- Den erstatter en ældre
Hydraulikslanger fremstilles på mål
Krone på 800 hk, som vi
Lamborghini 1060, 4-WD, 6600 timer .............. 125.000
solgte i vinter, forklarer Hans
Hydrema 79 V6, rendegraver, 6800 timer ......... 45.000
Tobiasen om baggrunden for
IH 444, 2-WD, 2083 timer m/frontlæsser ........... 25.000
købet af den nye snitter.

Hans Tobiasen, (tv), og maskinfører Hans Kristian Hansen, (th), ved den nye Krone BIG X 1100
snitter. (Foto: John Ankersen)
- 5 uger har vi eksempelvis i
år kørt over bare tre uger, forklafer Hans Tobiasen.
Han fremhæver i den forbindelse snitterens kapacitet

med mellem 5 - 7 hektar i
timen, samtidig med at kvaliteten af den snittede majs er
i top.
- Den kan knuse og smadre

en majskerne, så man tror det
er løgn, slutter Hans Tobiasen.
AF JOHN ANKERSEN

Stiga salg & service

Stiga park Cenator ............................................ 11.000
Husqvarna 970 .................................................. 10.000

Service på traktor og maskiner

TRAKTORGÅRDEN
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17-08-2012

v/Peter Helms
Oensevej 42 - 8700 Horsens
Tlf. 75 89 77 82
Biltlf. 21 73 68 88

traktorgården 2sp.indd 1

Brug for ekstra kapacitet
Ekstra kapacitet og ekstra
hestekræfter. Den nye Krone-snitter har styrket majsdelen hos Hans Tobiasen.
12:46:53
- Vi havde også brug for
den ekstra kapacitet, forklarer
Hans Tobiasen, der oplyser at
snitteren kan klare fra 6 rækker til 14 rækker, hvilket gør,
at den nemt og hurtigt kommer rundt på større som mindre majsarealer.
07:16:04
Og han peger samtidig på
en anden grund til, at den
øgede kapacitet er vigtig:
- Vi oplever en mere komprimeret periode maed majshøst. Hvor det før var over 4

GYLLEKØRSEL:
12-08-2014

• Vi tilbyder effektiv og hurtig transport af gylle
m/ny 4-akslet VM gylletrailer.
• Kapacitet op til 40 ton
• Meget konkurrencedygtige priser.
• Mulighed for 50 m3 buffer tank.
• Alt vognmandskørsel tilbydes m/ 7-akslet vogntog.
Ring for et godt tilbud

VOGNMANDSFIRMAET
JØREN STAGE APS
Industrivej 5, 6690 Gørding
Flemming tlf. 20 72 47 49 - Torben tlf. 20 76 33 95
Mail: flemming_stage@hotmail.com

Den store Krone BIG X 1100 har arbejdet på højtryk de seneste godt tre uger hos Hans Tobiasen, der indenfor majs arbejder for kunder i en radius af cirka 25 kilometer fra Ribe. (Foto: John
Ankersen)

Giant-minilæsser bliver større
En ny stor model af
Giant-minilæsserne er klar til
det danske marked.
V761T-læsserens egenvægt
er 5.600 kg. Den leveres standard med en løftearm med såkaldt Z-kinematic. Som tilvalg
fås den med teleskoparm,
med eller uden affjedring.
Standard løftehøjden er 3,26
m, mens teleskopmaskinen
løfter 5,40 m.
Minilæsseren har en 76

hk 2,9 liters Deutz turbodiesel-motor med fire cylindre,
der opfylder Tier 4-emmisionskravene.
l-l

Den store Giant V761T minilæsser leveres standard med en
løftearm med såkaldt Z-kinematic. Som tilvalg fås den med
teleskoparm.

