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Blandeskovl til gummigeden
Nystartede Hoegild
ApS, der har specialiseret sig i renoverede
fuldfodervogne, bliver
nu dansk forhandler af
produktprogrammet fra
franske Emily-maskiner.

AF BØJE ØSTERLUND
– i Hannover

n For kvægbrugere, der råder
over en stor teleskoplæsser eller en gummiged, bliver der
nu mulighed for at sætte en
selvlæssende blandeskovl på
7,5 kubikmeter på maskinen.
- Jeg forestiller mig, der vil

være kvægbrugere, som kan
klare sig med den her. Der er
tale om en hydraulisk drevet
padleblander, der efter kort
blandetid nemt kan udfodres
på foderbordet. Den største
på 7,5 kubkmeter er ikke med
her på Agritechnica, men det
er nok den, jeg har forestillet mig, vi skal kunne levere

til danskerne, Johnny Høgild,
indehaver af Hoegild Aps.
Producenten af blande
skovlen er franske Emily, der
er et familieforetagende med
sammenlagt op mod 1.000
ansatte. Herfra er det den
eksportansvarlige Étienne
Pignon, der lukker aftalen om
eksport af de franske maskiner
med Johnny Høgild.

Skovl med silofræser

Indehaver af Hoegild ApS, Johnny Høgild, viser her, hvordan blandeskovlen er konstrueret som en
padleblander. Han forestiller sig at en stor 7,5 kubikmeter model kan være interessant for danske
kvægbrugere. (Fotos: Bøje Østerlund)

Emily producerer en lang række produkter til kvægbruget,
herunder forskellige grabbe til
håndtering af rundballer med
halm og ensilage.
- Jeg bliver i princippet forhandler af hele programmet,
men vil i første omgang især
satse på de største af blandeskovlene, som jeg tror, kan
tilfredsstille nogle behov, siger
Johnny Høgild.
- I løbet af en måneds tid får
jeg de første produkter hjem,
og her har jeg for eksempel bestilt en blandeskovl med en
silofræser til fyldning af skovlen. Derved kan en gummiged
eller teleskoplæsser tage ensilagen ud, så der bliver meget

Med aftalen om at forhandle Emily-maskiner i Danmark får Johnny Høgild adgang til at sælge hele producentens maskinprogram i
Danmark.
lidt spild, og uden at stakken
bliver beluftet unødigt, forklarer han.

Forenklet fodring
Inde i skovlen er der et blandeorgan, en padleblander, som
særligt egner sig til græsensilage, men som kan blande
alle slags ensilage. Ophængt i
læsserarmene er der desuden
mulighed for at montere vejeudstyr, så der kan laves præcise blandinger.
Under blandingen roterer
padlerne i padlebalderen skif-

tevis hver sin vej, og når det
er afsluttet, åbnes spjældet i
siderne, hvorefter blandingen
udfodres.
- I visse situationer kan en
stor blandeskovl erstatte traktor, læsser og fuldfodervogn.
I andre tilfælde bruges den
måske kun til at lave en blanding til ungkreaturerne, hvis
de står et sted, hvor det så er
lettere at komme til end med
en høj fuldfodervogn, vurderer Johnny Høgild.
boje@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 31

BRIDGESTONE UDSTILLER PÅ AGRI TECNICA I HAL 9, STAND G23
På standen vil Bridgestone blandt andet udstille nyheder inden for sprøjtedæk, hvor der i Firestone programmet
i løbet af vinteren 2013-14 tilbydes et stort program på det danske marked.
Læg vejen forbi Bridgestone-standen og se det store program af traktordæk, vi har til det europæiske marked.

Firestone 850/75R42...
- så fås det næsten ikke større

