
Gris nr 7 2005 Gris nr 7 200530 31

 vättning av svinstallar är ett 
tungt och smutsigt arbete T

Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala 
Tel 018-39 82 30 • Fax 018-60 42 82

www.ramstarobotics.se • info@ramstarobotics.se

som skadar din hälsa!
Idag finns alternativet 

Clever Cleaner, en 
automatisk tvättrobot 
som utför grovjobbet 
vid stalltvättning.

Jörgen Samuelsson 
Bro, Gotland

RamstaRobotics AB

De é lett å tvette!!

från

KLS Livsmedel www.kls.se

Tillförsel GRIS: Karl-Ingvar Peterson
0480-57 185, 0708-257 185

Ett starkt 
alternativ i 

Livsmedelssverige
Välkommen till ett 

inspirerande samarbete!

Big Dutchman nu rikstäckande 
MLM bygger ut försäljarnätet
Big Dutchman har från nu en riks-
täckande organisation i Sverige! 
Sedan mitten på december jobbar 
Peter Larsson hos MLM, Mats Lant-
bruksMontage, Tråvad, Västergötland, 
med försäljning och projektering över 
hela landet. Från 1 januari jobbar han 
heltid, framför allt med torr/blötfoder, 
ventilation, samt foderhantering, som 
alltid varit hans stora intresse. Samar-
betspartners håller på att kontrakteras 
för lokal försäljning och service i syd 
och öst.

företagsnytt
Peter ska biträda alla som säljer Big Dut-

chmans produkter i Sverige. Han har många 
års praktisk och teoretisk erfarenhet av gris-
produktion, både från egen grisproduktion 
och senast som förman på Longs Smågris 
AB, Vara. 
-Vi har på MLM jobbat med Big Dutch-

mans produkter under väldigt många år på 
servicesidan och efterhand gått över även 
till försäljning. I huvudsak har vi jobbat på 
västra Sverige, men alla agenturer behöver 
en rikstäckande organisation och nu tar vi 
steget över till att sälja och projektera i hela 
landet, säger Mats Lennartsson, MLM. Det 
kan vi göra när vi anställt Peter Larsson. 
-Själva har vi varit starkast på det övriga 

inomgårdsprogrammet, inredning, utgöds-
ling, transportsystem, silos, spalt, vatten, m 
m. Med Peter vid vår sida blir vi kompletta 
som inomgårdsleverantör och sätta fokus 
på Big Dutchmans sortiment.

Danskt biträde vid stora objekt
-MLM har idag servicemontörer statione-

rade i Västra Götaland, men vi ökar i början 
av 2006 med montörer stationerade i Skåne 
och Östergötland. Dessa montörer kommer 
även att ha ett mindre ”nödvändighetslager” 
på sina stationeringsorter. Själva huvudlagret 
ligger som tidigare i Tråvad.
-Vid större objekt tar vi självklart hjälp di-

rekt från Big Dutchman Scandinavian, det 
danska bolaget som har agenturen för Sve-
rige sedan många år, både med teknisk sup-
port samt montage, säger Mats. Vi själva har 
varit i inomgårdsbranschen i 25 år, så vet vi 
vad branschen vill ha. 
-Nu gäller det att hålla omkostnaderna låga 

och vara konkurrenskraftig, säger Mats. Men 
vi ska ta väl hand om kunderna och visa vad 
vi kan göra.

Har servat alla anläggningarna
Jimmy Svantesson, Telab, Tråvads El AB, 

ingår i gänget. Han har servat alla Big Dut-

chmans blötutfodringar genom åren, ända 
sedan den tid då försäljning och service för 
både fjäderfä och gris låg i samma bolag. Han 
kan således alla generationer blötutfodringar 
och har hållit dem igång genom åren.

Lång praktisk erfarenhet av blötut-
fodringar
-Min största styrka är att jag arbetat prak-

tiskt med både Big Dutchman blötutfod-
ringar och även ett par av konkurrenter-
nas, säger Peter Larsson. Jag har varit med 
och upphandlat blötutfodringar och förstår 
vilka krav en grisuppfödare ska ställa på sin 
nästa anläggning. Jag kan lätt sätta mig in i 
vilken teknik som kan behövas i varje en-

skilt fall och kunden behöver varken köpa 
mer eller mindre. 
-Det finns mycket intressant teknik som 

kanske inte alla behöver, medan en del upp-
födare skulle ha mycket stor användning av 
den. Jag kan bara nämna möjligheten att styra 
blötutfodringarna via en PDA i fickan. 
-På mitt tidigare jobb vid Longs Smågris 

AB använde vi Big Dutchman blötutfod-
ring. Den kan jag utan och innan. Men jag 
har också jobbat med andra Big Dutchman-
produkter, säger Peter.

Lars-Gunnar Lannhard

Peter Larsson ska projektera Big Dutch-
maninstallationer.

Mats Lennartsson bygger ut säljnätet i Sve-
rige..
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Rostfri inomhussilo i byggsats 
för torra och flytande foder
MLMs inomhussilo i rostfritt stål syns 
allt oftare på gårdar med blötutfod-
ring. Orsaken är bl a vasslen, som tär 
hårt på många andra material, men 
inte rostfritt stål. Det skylls på perme-
atvasslen, som anses aggressiv. 

vassletank
Även i familjen Kvantenås nybyggda sugg-

stall finns en silo för vassle från MLM. Den 
står direkt på en betongplatta inomhus och 
den monteras på plats. Det går alltså att få 
in en mycket stor silo genom en trång dörr, 
tack vare att man bär in varje plåt för sig 
och monterar. 
Som tillbehör finns topp av pvc-väv. Det 

finns uttag för omrörare och silorna är för-
sedda med manlucka och 75 mm bottenrör 
för urtappning. Omrörare och pump finns 
också som tillbehör. 
Storlekarna är i standard från 10 kbm med 

2,4 m höjd och 2,29 m diameter, till 131 kbm 

med 6,0 m höjd och 5,34 m diameter. Silon 
kan grävas ned 3 ringar, om det behövs.
Eftersom silon består av plåtar som skru-

vas samman, kan man ersätta trasiga och 
läckande betong- och träsilor med en rost-
fri silo på insidan, om man inte vill plocka 
bort den gamla. 

 Peter och Mats Janne, Jimmy och Oskar Anders 
Inga projekt är för stora eller små. Vårt huvudsortiment kommer att levereras av Big 
Dutchman Scandinavia. Telab i Tråvad sköter el och elservice, samt data, PLC, m m.
Vi tillhandahåller bl a:
• Ventilation • Blötutfodringar • Torrutfodringar • Montage 
• Inredning/spalt • Utgödslingar • Vasslesilor • Elservice
• Fodersilor • Foderskruvar • Vatten till grisar • Gödselpumpar 

Har ni frågor eller funderingar på att bygga om eller till, tag gärna kontakt med oss!
 Peter Larsson 070-644 50 02 Mats Lennartsson 070-542 05 09 Jimmy Svantesson 070-870 88 44

 Gammeltråvad, 534 92  Tråvad Mågården, 534 92  Tråvad
 Tel 0512-205 09 Tel 0512-202 06
 mlm.bigd@telia.com jimmy@travadsel.se

 MLM säljer, monterar, servar allt för ditt stall


