Merlo Multifarmer

- Solkjærgaards multimaskine

Hans Christian Christiansen driver Solkjærgaard, som producerer økologisk mælk. Geograﬁsk beﬁnder vi os ned til Lillebælt i en by der hedder Sønder Stenderup. Da Hans Christian ejer 3 gårde og meget jord, er hans behov, at maskinerne
kan klare alle opgaverne der kommer. Der ejes 2 traktorer og en Merlo Multifarmer. Frontlæsseren blev sat om til Multifarmeren, fordi ”jeg manglede en alsidig maskine, der kunne klare ﬂere opgaver og nå højere op”, siger Hans Christian. Frontlæsseren begyndte at få svært ved at klare opgaver som læsning i høje fuldfoderblandere, stable rundballer og andet der
skulle stables op i høje lader. Med Multifarmeren klarer Hans Christian mere end bare at læsse foder og stable rundballer.
Her er et udpluk af opgaverne den bruges til:
-

Tromling af marker
Spredning af halm
Læsning af foder
Lettere markarbejde med diverse redskaber
Rundballe håndtering (1000 om året)
Transport af halmvogn (med 28 stk rundballer)
Ejer redskaberne wrap tang, pallegaﬂer, jordskovl, kornskovl, pelikanspyd og ballespyd

”Den har hydrostatisk transmission, så den klarer ﬁnt de opgaver jeg har til maskinen. Der var ﬂere mærker i kikkerten da
han skulle ud og investere. Kriterierne for valget af maskine havde han gjort sig klare tanker om, og
”Merloen har levet godt op til mine forventninger, jeg har heller aldrig siddet fast endnu og den trækker
forbavsende godt”. ”Jeg lagde også meget vægt på at det var et velrenommeret ﬁrma der stod bag
importen af produktet, så jeg er sikker på jeg kan få service og reservedele til maskinen nu og
om mange år” .
Hans Christian - Sønder Stenderup

Fakta om gården:

Hustru og 4 børn
d siden 1975
Selvstændig landman
Gården købt i 1990
Ejer 3 gårde
2 ansatte
cent – Rødbroget
Økologisk mælkeprodu
110 køer + kvier
r 20 hektar
200 hektar jord, forpagte
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