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SPEED flytgödseltankvagn 
och Tebbe universalspridare 
Elmia-nyheter från Trejon
Trejon visar två gödselspridarnyheter 
på Elmia i monter D03:50. Den ena 
är Speed flytgödseltankvagn och den 
andra Tebbe universalspridare. 

gödselspridare
Flytgödseltankvagnen är en 18 kubiks sex-

hjulig vagn med mittmonterad kran och 16 
meters ramp. Den har lång och smal drag-
bom, som möjliggör liten svängradie, även 
med många av dagens traktorer som är ut-
rustas med breda däck. Underredet är kraf-
tigt med självstyrande fjäderboggie på de 
bakre och främre hjulparen. De sex radial-
hjulen är Nokias 800/50R34 med en mark-
kontaktyta av hela 6 600 kvadratmillime-
ter per hjul.
Tanken är behandlad med epoxitjära på in-

sidan av den 5 mm tjocka plåten. På utsidan 
är den lackerad med tvåkomponent Oxira-
nester ”high solid” färg, samma som de nya 
X2000 tågen i Sverige är lackerade med. Den 
8 tums mittmonterade kranen har överfyll-
nadsretur och möjlighet att återlasta från 
tankvagnen till annan bassäng. Tillsammans 

med centrifugalpumpen uppnås en turbosu-
geffekt med upp till 10 000 liter per minut. 
Kranen styrs med joystick och ligger parke-
rad i ett avrinningstråg vid transport.
16-meters slangrampen har uppvikbara 45 

mm slangar. Rampen kan vikas ihop till 12 
meter om så önskas. Sektionstömningen inne-
bär att vikten kan bibehållas på traktorkro-
ken när tanken töms på innehållet bakifrån. 
Bra också om det lutar kraftigt uppåt i färd-
riktningen. Då får centrifugalpumpen ändå 
gödsel. Gödselmängdsautomatik innebär att 
mängden  gödsel per hektar kan styras via 
datorn inne i traktorhytten.

Tebbe för fast- och kletgödsel
Tebbe-spridaren kan bestyckas för fast- och 

kletgödsel, djupströbädd, rötslam, kompost-
material, eller kalkspridning. Även gamla en-
silagebalar kan rivas upp och spridas ut. 
HS-serien är boggihjulsvagnar för trakto-

rer mellan 150 - 250 hk. Den har hydraulisk 
manövrering av baklämmen. Kraftigt fjäd-
rande boggiaxel ger hög bärighet och stabil 
gång. Kraftuttaget är anpassat för 540 rpm 
steglöst upp till 1 000 rpm.
Helsvetsat lastutrymme med kraftig box-

konstruktion är bultad vid ramen. Den smala 
avfjädrade dragbomen ger en behaglig kör-

ning och möjlighet till snäva svängar. Bog-
giehjulen har kraftiga styrbara fjäderaxlar 
av märket BWP, som annars levererar hu-
vuddelen av sina axlar till lastbilar.
Gödseln matas ut med två hydrauldrivna 

bottenmattor med 4 kedjor. De finns med 
rund eller platt kedja med olika dragkrafts-
förmåga. En hydraulisk bakläm finns före 
rivarvalsarna, plus en hydraulisk lucka ef-
ter valsarna.
Vagnen har två liggande rivarvalsar med 

diameter 550 mm, utrustade med vändba-
ra knivar, som fördelar materialet till två 
liggande spridartallrikar med diametern 1 
000 mm. På tallrikarna sitter 4 vingar i Har-
dox stål med brytbult. Spridningsbilden lig-
ger på 16 - 20 m.

Speed flytgödsel-
tankvagn med 18 
kbm tunna och 16 
meters ramp.

Tebbe universal-
spridare för fast-, 
kletgödsel, m m.
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Bo Molin ger råd 
i Big Dutchman
Bo Molin lämnade 1 oktober med ålderns 

rätt sin vd-post i Big Dutchman-koncernen, 
Tyskland. Till hans efterträdare har utsetts 
Uwe Heider, Vechta. Uwe är 43 år och har 
affärsutbildning och mångårig erfarenhet 
från agrarföretag.
Bo slutar dock inte i Big Dutchman trots sina 

67 år, utan kvarstår i koncernen, dels för att 
bli rådgivare till företagsledningen, dels för 
att utveckla nya projekt, bl a i Ryssland.
-I Tyskland har man flera vd-tjänster inom 

samma koncern och jag har haft ansvaret 
för försäljning och marknadsföring world 
wide, berättar Bo.

Ryssland expansiv marknad
-Ryssland är nu en mycket expansiv mark-

nad. Både ryssar och västeuropéer investerar, 
framför allt danskar. Man renoverar både de 
stora gamla svinanläggningarna och bygger 
om gamla kostallar till grishus. 
-Inom fjäderfäproduktionen har det va-

rit hög investeringstakt de senaste tio åren, 
medan investeringarna i grisproduktion slä-
pat efter. Nu är det full fart på investering-
arna även där, säger Bo. 
-Kina är inte lika expansivt område just nu, 

men det byggs fortfarande en hel del. 
-Har man som jag jobbat på intressanta pos-

ter i ett företag under många år, så har jobbet 
delvis blivit min hobby. Jag fortsätter därför 
en tid till , trots officiell pensionering.

Bo Molin, t v, lämnar över vd-skapet till 
Uwe Heider.
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    är det var dags att kora Sveriges bästa livsvinsproducenter 2003 hamnade 

      två besättningar i särklass, båda på 29 poäng: Kila utanför Berghem som har 

300 lantrassuggor och drivs av Björn Gerstädt (vinnare även 2002!), och Ek utan-

för Önum som har 150 lantrassuggor och drivs av Inge Jonsson. Vi gratulerar 

vinnarbesättningarna – som givetvis båda är avelspoolare!
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