Texas-farmeren har 13.000 køer, så det giver en del kørsel for minilæsseren.

Stor texansk mælkeproducent med 13.000 køer har fået en Giant V5003T.
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I et land, hvor alt er stort og imponerende er det måske svært at blive synlig. Men i hvert fald
lever den allerede op til forventningerne, den Giant V5003T minilæsser, som netop er leveret til
en stor mælkeproducent i Texas.
Efter amerikanske forhold er det en ganske kompakt maskine - og det var netop, hvad texaneren
havde behov for. Ejeren af farmen, der ligger i Castro County, Texas, havde aldrig set eller hørt
om den kompakte læsser, før nu, hvor den nye Giant V5003T minilæsser er blevet leveret på
gården, og han er allerede meget tilfreds med sin nye, multifunktionelle maskine. Den bruges
hovedsageligt til at fodre kalve og rense ud ved kvier og kalvene.
- Vores stalde har plads til omkring 13.000 køer, så vi er nødt til at køre langt for at komme fra
sted til sted. Normale maskiner her kører omkring 16 km/t, men Giant'en kører en del hurtigere,
nemlig 25 km/t. Det sparer os meget tid. Mælkeproducenter med et par eller flere ansatte vil
være enig i, at en tidsbesparende maskine er en pengebesparelse, siger gårdejeren i en
pressemeddelelse fra Brdr. Holst Sørensen A/S - Giant importøren i Danmark og Sverige.

- Vores medarbejdere er i stand til at håndtere den kompakte minilæsser meget nemt.
Instruktionen gik nemt og uden problemer. Den har en let betjening og hurtig indstigning. Med
360 graders udsyn er det en sikker maskine. På et par sekunder kører maskinen med fuld kraft,
siger farmeren.
- Vi har også brug for at komme rundt i snævre rum, når der arbejdes med kalvene. På grund af
360 graders udsyn, kan vi gøre det hurtigt uden at beskadige noget. Maskinen er meget
manøvredygtig, siger farmeren, der også fremhæver løftekapaciteten på op til 2.500 kg.
- Det er spændende og helt nyt, at Giant nu er på vej ind i USA. Maskinerne har et stort
potentiale i det store land, som endnu ikke kender meget til minilæssere. Vi følger udviklingen lidt
på sidelinjen her fra Danmark og tror også på succes for Giant i USA, siger Lars Vad fra Brdr.
Holst Sørensen A/S.

