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TIRSDAG DEN 17. AUGUST 2021

HØST-TOUR

Vi skriver om høsten
- HVER DAG!

I samarbejde med:

Ring med spændende nyheder fra høsten - Henriette Lemvig tlf. 40 21 97 57

Mobilt tørreri øger
mulighederne for høst
Et mobilt tørreri
transporteret med i
marken øger muligheden for at høste
også i den første og
sidste time af døgnet, hvor duggen er
faldet. Tørreriet har
en tørrekapacitet på
fire til fem procent i
timen.

Med et mobilt tørreri
fra Turbodan kan man let
få tørret sit korn fire-seks
procent yderligere på
halvanden time.
Fotos: Henriette Lemvig

Af Henriette Lemvig
40 21 97 57 - hl@effektivtlandbrug.dk

HØST Regnen og den efterårsTOUR lignende vejrudsigt kan

Svend Lassen fra Turbodan i
Padborg ikke gøre meget ved,
men afgrødens vandprocent
garanterer han, at han, ved
hjælp af Turbodans forskellige
modeller af mobiltørrerier,
kan bidrage til at sænke.
- Turbodans mobile tørrerier
har en tørrekapacitet på fire til
fem procent i timen.
- Det gør, at man får mulighed for også at tage det
første og sidste læs, selvom
der er dug på marken. Det
gør det fleksibelt og giver
mulighed for at udnytte mejetærskerens kapacitet langt
bedre.
- Man spænder blot tørrevognen efter traktoren, tager
den med i marken, og læsser
kornet i. Efter halvanden times
tid, kan man tippe af igen, og

Mobiltørreriet fungerer ved, at 25.000 kubikmeter tørreluft i timen
blæses op igennem en perforeret tørrebund med en PTO-drevet blæser.

så er kornet tørret ned til den
ønskede vandprocent.

Forskellige behov
Svend Lassen påpeger, at man
med et mobilt tørreri kan tage
omkring ti læs i døgnet, hvor
tørrekapaciteten er fire til fem
procent i timen med 110-120
grader.
- Vi har forskellige størrelser
på vognene. 15 tons-vognen
passer til de 2-300 hektar, 18
tons til 3-400 hektar og 25 tons
til 500 hektar og opefter.
- Vi solgte de første i april
1998, så vi har efterhånden en
god indsigt i, hvad der er behov
for hos de forskellige. Så vi råd-

giver meget gerne inden køb.
Også i muligheden for at leje
lidt kapacitet ud til naboen, der
pludselig står i en akut situation. Det har vi flere eksempler
på, fortæller Svend Lassen.

Fri for faste
installationer
Turbodans mobile tørrevogne
er de eneste i landet, der er så
mobile, at de kan flyttes med
rundt i de marker, der høstes,
hvilket ifølge Svend Lassen er
en stor fordel.
- Det bliver ikke nemmere.
Vognen er helt fri af faste installationer og er enkel i drift,
siger han.

Alle kornafgrøder, raps, majs
og græsfrø kan tørres i det mobile tørreri. Senest, fortæller
Svend Lassen, har de fået stor
succes med at tørre hestebønner og græsfrø.
Det kan Hans Henrik Fredsted, der til daglig er leder af
Agrovis planteavlsrådgivning
i det nordsjællandske, og som
til sine egne 250 hektar ved
Hornbæk benytter Turbodans
TD-18 mobiltørreri, tale med
om.
- Mobiltørreriet er fantastisk
til græsfrø, som vi altid belufter lige efter, at det er høstet.
Er der behov for at tørre græsfrøet yderligere ned, gør vi det

typisk ved en temperatur på
35 grader.

Kan også kobles
på elnettet
Hans Henrik Fredsted har tidligere omtalt det mobile tørreri
i Effektivt Landbrug, og forklaret, at mobiltørreriet fungerer
ved, at 25.000 kubikmeter tørreluft i timen blæses op gennem en perforeret tørrebund
med en PTO-drevet blæser.
Denne luftmængde sættes
ned, når der skal tørres småfrøede afgrøder som eksempelvis græsfrø, raps og spinat for ikke at blæse frøene
ovenud af tørreriet,

Hos Hans Henrik Fredsted
foregår den type opgaver
hjemme på gården. Her kan
mobiltørreriet kobles på elnettet, så fyret og omrørersneglene, der ellers drives af mobiltørreriets egen PTO-drevne
generator, drives med el fra
nettet.
Med en luftkapacitet på
mellem 22.000 og 35.000 kubikmeter i timen og et rotationssystem, der løfter afgrøden seks gange i timen, tørrer
Turbodans mobile tørreri,
ifølge Svend Lassen, afgrøden
med samme kvalitet, som de
forskellige foderstoffer kan
tilbyde.

Populær vare
HØST Carsten Vesthammer fra Middelfart
TOUR Maskiner i det vestfynske bakker op om

roserne af Turbodans mobiltørreri.
- Man køber sig til en forsikring, ved at købe
en tørrevogn, siger han.
- Det er heldigvis ikke hvert år, at det er nødvendigt som i år, men når det er, så er den
uvurderlig.

Her og nu kapacitet
Ifølge maskinforhandleren får man en ekstrem høj her-og-nu kapacitet, hvilket er en
stor fordel.
- Er kornet høstet vådt, er der ikke tid til,
at det ligger og venter på at blive tørret. Det
skal ske med det samme, ellers bliver kornet
dårligt, understreger han.

Høj gensalgsværdi
Desværre er der ikke mulighed for at levere
flere vogne denne høst.
- Vi har solgt ud. Man skulle have investeret
i foråret. Det er med at være på forkant.
Carsten Vesthammer påpeger, at han godt
er klar over, at det mobile tørreri er en stor
investering (5-700.000 kroner, red.).
- Det er mange penge, men det er det værd.
Man får op til 300 tons korn tørret i døgnet,
med et tørreri der er super fleksibelt, og en
gensalgsværdi der er usædvanlig høj. Mange spørger efter brugte vogne, og heller ikke
dem er der flere af til salg.
Carsten Vesthammer understreger, at han
meget gerne fremviser, så tankerne allerede
nu kan gøres på næste års høst og investering.

Med en mobilt tørreri undgår man behovet for at bede foderstofferne om hjælp til tørring af kornet. Her ses DLG’s tørringstakster for korn.
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