Flyvehavren.dk
Skånsom for miljøet,
mindre brug af kemi
fordi marksynskøretøjet
er hurtig og effektiv.

Gennemgå marken 2-4
gange så hurtigt som
til fods ved brug af
marksynskøretøj.

Tjener sig selv hjem på
2-4 år ved 300-500 ha.
(Se økonomi beregningen
på flyvehavren.dk)

Marksynskøretøj
Tlf. 4027 4787

EFFEKTIV MARKTJEK: 				
REFERENCER
“Anders afprøvede Marksynskøretøjet i sommer.
Hvis jeg ikke havde haft Marksynskøretøjet, havde jeg ikke haft mulighed for
at gennemgå alle mine marker for flyvehavre. Vi plejer at være et par stykker,
der hver dag gennemgår markerne i et par timer, men i sommer havde vi for
travlt med markvanding og kunne ikke nå det. Med marksynskøretøjet var det
effektivt og en fornøjelse, fortæller Anders Dyrberg. - det er noget nemmere
at køre rundt end at gå rundt, især når man er over de 60 år, fortæller planteavleren. I sommer gennemtjekkede Anders Dyrberg over 450 ha jord med
marksynskøretøjet. Planteavleren besluttede sig for at investere i Marksynskøretøjet efter sommerens markarbejde.
Planteavler Anders Dyrberg, Sunds.
( artikel fra Maskinbladet ).”
“Vi er jord-udlejer af ca. 300 ha, og er meget tilfreds med, at vores forpagter
har købt et marksynskøretøj, til hjælp til fortsat at holde vores arealer fri for
flyvehavre. Vi har selv igennem årene, løbende fået renset tilkøbte arealer for
flyvehavre. Det er derfor vigtigt, at forpagteren fortsat sikrer, at flyvehavren
holdes væk, og her er vi meget trygge ved, at de bruger marksynskøretøjet.
Det giver et godt overblik, og de kommer over arealerne flere gange i løbet af
sæsonen.”
Primdahl Mink I/S, Mejrup, Holstebro.
“Udover en del maskinstationsarbejde, driver vi godt 700 ha, hvoraf ca.
halvdelen er fremavlskorn. For at vinde tid og have et bedre overblik, købte vi
et Marksynskøretøj, herved er vi mere sikker på, at finde evt. flyvehavre, og
dermed få godkendt fremavlskornet.”

Tipsmark maskinstation v/ Erik Loftager, Hjerm.
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PRODUKT FOLDER
Marksynskøretøj

PGO HOT 50 ( 50cc )
SPECIFIKATIONER
Motor
• 50cc
• 2 takt
• 12 Volt med el-start
• Kickstarter
Dimensioner:
• Bredde: 140 - 240 cm
• Længde: 280 cm
Andet
• Justerbar sæde højde
• 10” traktordæk
• Vægt:
Ca. 155 kg
31.000
Kr
PRIS: fra
Forhør
nærmere

YAMAHA D’ELIGHT ( 125 CC )
SPECIFIKATIONER

MARKSYNSKØRETØJ
Hurtig, komfortabelt og effektivt!
Kom flyvhavren til livs.
Flyvehavre spottes bedst i akshøjde,
og her kan man ovenikøbet sidde ned
og køre rundt samtidig.

Motor
• 125cc
• 4 takt
• 12 Volt med el-start

Marksynskøretøjet gør det hurtigt
og effektivt at opdage flyvhavre.

Dimensioner:
• Bredde:
• Længde:

Med marksynskøretøjet bliver det en
leg at inspicerer marker for flyvehavre.
Køretøjet kan køre i eksisterende
servicespor og sædet er justerbart,
så man er sikker på at sidde i den helt
rette højde til at spotte ukrudtet.

EXTRA UDSTYR
TIL BEGGE MODELLER
• Lysbom - Frem/tilbage
• Inkl. Blinlys og bremselys
• Lille rotorblink (Opladlig)
• Stor rotorblink (12v )
• Elektrisk sædehejs

115 - 240 cm
280 cm

Andet
• Justerbar sæde højde
• 10” traktordæk
• Vægt:
Ca. 165 kg
fra 38.000
Kr
PRIS: Forhør
nærmere

• Luft baseret sædehejs
• Stråskillere (Front)
• Stråskillere (Sidehjul)
• Flexsibel fodhvilere
• Underkåbe under motor
• Fæstningsøjer ved transport
• Markingsstokke holder
• Pulver slukker

