
I over 35 år har John Toftgaard Pedersen
på Kastanievang Maskinstation været i
front, når egnens landmænd har haft
brug for en professionel samarbejdspart-
ner til at udføre alle typer markopgaver.

Kimen til Kastanievang Maskinstation
blev lagt i 1970, hvor John T. Pedersen
med en enkelt traktor begyndte udkørsel
med ammoniak for den lokale foderstof-
virksomhed i Nr. Nebel samt halmpres-
ning for landmænd.

Siden er det gået slag i slag, og i dag er
Kastanievang Maskinstation en veldrevet
maskinstation med en moderne og tids-
svarende maskinpark.

På Kastanievang Maskinstation har man
forstået at følge udviklingen og altid i
takt med efterspørgslen fra landmænde-
ne. Så snart nye metoder og nye opgaver
har vist sig, har ledelse og medarbejdere
været parate til at tage udfordringen op.

Målet har altid været tilfredse kunder, og
det har folkene på maskinstationen i
Hennebjerg opnået gennem service
samt kvalitetsarbejde udført til aftalt tid,
til den rette pris.

Alt afhængig af årstiden står mellem 6
og 10 dygtige og veluddannede medar-
bejdere klar til at udføre alle typer mark-
og entreprenøropgaver samt etablere og
renovere kloak- og nedsivningsanlæg.
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NEW HOLLAND 
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Du skal næsten kun dreje nøglen!

Kontakt Bjørslev & Mortensen A/S og hør nærmere.

TVT giver dig direkte adgang til kørsel fra 0 til maksimal hastighed og ser samtidig
hamrende godt ud. Det er lige ud af landevejen eller "marken" med en masse spæn-
dende egenskaber:

• NY MotorEffektstyring - 20 HK ekstra
• Auto Command - trinløs transmission
• Bestem din hastighed med kørepedal
• 4 PTO-hastigheder 

• Active StopStart funktion 
- uden brug af bremser

• Markedsførende liftkapacitet
• Affjedret kabine og foraksel  (TVT170-190)

• AutoController - armlæn med Joy-stick 
for styring af Cruisecontrol, hydraulik 
og foragerautomatik

88

✘ Reparation og nyanlæg af dræn 
og vandingsanlæg

✘ Kloakarbejde

✘ Spuling og rensning af alle typer rør

✘ Grøfteopgravning

✘ Udgravning til stalde og gylletanke

✘ Vejanlæg

✘ Nedbrydning af alle typer bygninger

✘ Arbejde med minigraver 
og minilæsser

Entreprenørarbejde Vi er også  ”SKRAPPE” til det med gravemaskiner

MMeedd  ddee  mmaannggee  eennttrreepprreennøørrmmaasskkiinneerr
kkllaarreerr  vvii  ppåå  KKaassttaanniieevvaanngg  MMaasskkiinn--
ssttaattiioonn  hhuurrttiiggtt  oogg  eeffffeekkttiivvtt  ooppggaavveerr  
iinnddeennffoorr  eennttrreepprreennøørrbbrraanncchheenn..

EEfftteerr  mmaannggee  åårrss  aarrbbeejjddee  iinnddeennffoorr  
oommrrååddeett  eerr  vvoorree  kkoommppeetteenncceerr  ssttoorree,,
oogg  vvii  lløøsseerr  ssååvveell  ddee  aallmmiinnddeelliiggee  ssoomm
ddee  mmeerree  ssppeecciiffiikkkkee  ooppggaavveerr..

VVii  hhaarr  aauuttoorriissaattiioonn  iinnddeennffoorr  kkllooaakkee--
rriinngg  oogg  kkllaarreerr  ddeerrffoorr  aallllee  ttyyppeerr  aaff  oopp--
ggaavveerr  iinnddeennffoorr  kkllooaakkeerriinnggssoommrrååddeett..

På Kastanievang Maskinstation har vi et ”godt greb”i:

Kastanievang 
Maskinstation

– din professionelle samarbejdspartner
“Vi har ekspertisen – vi samler på tilfredse kunder”

Telefon: 75 25 55 88 · 40 25 85 89
E-mail: kontakt@kastanievang.dk · www.kastanievang.dk
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Sidst på sommeren kører
vi de store New Holland 
mejetærskere i stilling og 
er klar til at gå i aktion,så 
snart afgrøderne er 
færdige til at blive 
høstet

Vejret er en vigtig sparringspartner, når
høsten skal i hus. Men vi er klar med en
fleksibel flok af medarbejdere, som vil
være på pletten, så snart vejrguderne til-
lader, at der høstes.
Vi sørger for, at landmændene får høsten
i hus til rette tid.
Med tre mejetærskere og fire ballepres-
sere går høst-arbejdet let fra hånden, og
snart er de sidste halmstrå presset og be-
arbejdet.

Til ensilagen tilbydes kørsel med fire 
store effektive selvkørende snittere med
efterfølgende tilkørsel med gummiged
hos landmanden.

Snitning af græsafgrøder og majs udfø-
res med effektivt maskineri.

Vi ”presser og pakker”med
nye og effektive maskiner
På Kastanievang Maskinstation har vi et
stort ønske om at være på forkant med
udviklingen.
Derfor har vi netop investeret i en funk-
lende ny Machail indpakker til bearbejd-
ning af firkantede græsballer i op til 2
meters længde.
Vi er nu i stand til at presse 60 baller i 
timen.

Rundballepresser med 
integreret indpakning
Presning og indpakning foretager vi nu i
én og samme arbejdsgang, og den ny-
indkøbte Machail gør os i stand til lyn-
hurtigt og effektivt at klare bearbejd-
ningen af såvel hø som halm.

Ballerne presses nu langt hårdere end
tidligere set i dansk landbrug.

Professionel rådgivning til alle landmænd...

Landbovej 4

6650 Brørup

Tlf. 76602100 · Fax 76602101

Trehøjevej 10

7200 Grindsted

Tlf. 79722222 · Fax 75320954

Hjortsvangen 3

7323 Give

Tlf. 79717171 · Fax 75732828

jlbr@jlbr.dk    www.jlbr.dk

Med en helt ny type marksprøjte, som le-
der sprøjtevæsken ned i afgrøderne med
luft, kan der fremover spares penge på 
kemikalier for landmændene.
Kastanievang Maskinstation var de første
i Blåbjerg Kommune, som tog den nye
opfindelse i anvendelse, og det har vist
sig at være med stor succes.
Udover at der kan spares på brugen af
kemikalie- og væskemængde, kan der
sprøjtes på større arealer på kortere tid.

NYT – NYT – NYT 
På Kastanievang Maskinstation har vi
netop investeret i en funklende ny Dan-
foil AirBoss sprøjte. Med denne supermo-
derne sprøjte kan vi lynhurtigt skifte
mellem de forskellige kemikalietyper.

Danfoil AirBoss sprøjten gør os i stand til
hurtigt og effektiv at foretage sprøjtning
af enhver art.

LLaavvtt  vvæækksseeffoorrbbrruugg:: 30 – 40 l/ha

KKaappaacciitteett:: Op til 35 ha/fyldning

Reduceret kemiforbrug p.g.a. stor 
afsætning og nedtrængning.

KUHN skårlægger 
med crimper og båndudstyr
Ny KUHN skårlæggerkombination  
med båndudstyr og en samlet 
arbejdsbredde på hele 8,80 m.

KUHN FC 883 RA kan bredsprede 
eller samle i ét skår - du bestemmer.

Maskinen er leveret af den lokale 
MI forretning:

Moderne 
maskinpark 
- altid i højeste gear 
- det skaber økonomi

Nyeste og bedste materiel Når høsten skal i hus, er vi klar

På Kastanievang Maskin-
station råder vi over en 
moderne,velholdt og 
tidssvarende maskinpark,som
blandt andet omfatter:

✘ Mejetærskere

✘ Selvkørende gylleudlægger

✘ Vogne til gylleudkørsel med 
slæbeslanger og nedfælder

✘ Selvkørende New Holland snittere

✘ Forskellige typer pressere

✘ Store effektive traktorer med 
redskaber til ethvert formål

✘ Frakørselsvogne

✘ Gummiged

✘ Rendegraver

7722

Hos Kastanievang Maskinstation satser vi på at have det 
nyeste og bedste materiel – det kommer vore kunder 
til gode

Luftassisteret marksprøjtning  
-  en besparelse for landmanden
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NNYYTT  --  NNYYTT  --  NNYYTT
HHøø  oogg  hhaallmm  hheenntteerr  dduu  
llookkaalltt  hhooss  KKaassttaanniieevvaanngg
MMaasskkiinnssttaattiioonn

Stigende efterspørgsel efter dyrefo-
der har fået os til at gå ind i et deci-
deret salg af wrap hø og halm samt
majsensilage.
Det har vist sig at være populært
med kvalitetsfoder blandt egnens
landmænd og ikke mindst heste-
folket.
Vi leverer gerne fodret, men man kan
også efter nærmere aftale selv stå for
afhentningen.

vestjyskBANK · Kongensgade 70 · 6700 Esbjerg · Tlf 76 11 79 00

Solidt engagement

Solidt engagement

Gert Andersen, tlf 76 11 79 23

erhvervskundechef

”Vores mål er et bedre økonomisk råderum og 
flere muligheder for vores kunder”

Kontakt os og lav aftale om et møde - vi kommer 
gerne og besøger dig og din virksomhed.

Majs - et kerneområde

Græsensilage
Vi kører ”foran”,når høsten skal  i hus

Vi er klar med den rette 
behandling af majs 
– vi høster af mange års 
erfaring

På Kastanievang Maskinstation er vi med
helt med fremme, når det gælder be-
handling af majs. Lige fra den puttes i
jorden med specialmaskiner, og til den
igen høstes sidst på sommeren, sørger
medarbejderne for, at majsen får den 
optimale behandling.
Majs er et kerneområde for mange land-
mænd og flere vælger totalløsning med
såning, sprøjtning, tilsyn samt høst.
Snitningen af majs foregår med New
Holland snitter med korncraker - en 
metode, som sikrer en god og effektiv
høst efter helt moderne principper.

Ensilage eller tørring
Kolbemajs snittes til ensilage eller køres
til tørring på Nybro Tørreri, som vi har et
tæt samarbejde med.
Majs har enorm mange anvendelsesmu-
ligheder.
Mange af egnens landmænd har taget
majs på listen over afgrøder, som med
fordel kan dyrkes.Vi oplever i disse år en
kraftig stigning i antallet af høstede hek-
tar majs.

Alene sidste år høstede vi på Kastanie-
vang Maskinstation 125 hektar majs.
Maskinstationen er evt. købere af majs –
ring og forhør nærmere.

Vi er din professionelle 
samarbejdspartner,når 
forårsarbejdet skal gå let 
fra hånden

På Kastanievang Maskinstation har vi et
godt håndelag, når det drejer sig om at
få forårsarbejdet overstået med et godt
resultat. Mange års erfaring gør os til en
samarbejdspartner, som ved, hvad det
drejer sig om, når markerne skal gøres
klar og have den rette behandling inden-
for områderne:

✘ Pløjning 

✘ Grubning

✘ Såning af majs, roer og kornafgrøder

✘ Sprøjtning

✘ Klipning af læhegn

✘ Kalkspredning 

Pløjningen tilbydes med 5 og 7 furet
plove og kan eventuelt ske med jordpak-
ning.

Såning foregår ofte med et kombina-
tionssæt med harvning og såning samt
tildeling af gødning i samme arbejds-
gang.

Forsøg viser, at udbyttet med denne 
metode giver ca. fire hektokilo mere 
pr. hektar.

Gylleudlægning og nedfæld-
ning klares med stor eksper-
tise – et godt forarbejde ses i
høsten

Ikke uden grund har vi på Kastanievang
Maskinstation fået tilnavnet ”gyllespeci-
alisterne”. Med stor erfaring og eksper-
tise klarer vi alle former for gylle-
udlægning og nedfældning.
Netop gyllehåndteringen gør vi meget
ud af på Kastanievang Maskinstation.
Erfaringer viser nemlig, at et godt forar-
bejde kommer landmændene til gode
senere på sæsonen, når afgrøderne skal 
høstes.
Med en stor og kraftig gyllerører klares
oprøring af tanke på op til 5000 kubik-
meter. Den kraftige gyllerører sikrer en
jævn fordeling af gyllen, når den køres
ud på marken.

Juridisk Rådgivning til landbrug

Økonomi
Landbrugsretlige forhold 
Etablering og drift af virksomhed

•
•
•

Specielle kompetencer indenfor:

Advokat Erik Hollensen

Tel.: +45 70 11 11 22
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Forårsarbejde

”Gyllespecialisterne” finder du  på Dejrupvej 126

Kastanievang Maskinstation råder over
alt i moderne vogne og nødvendigt ud-
styr, som skal bruges, når gyllen skal kø-
res ud på marken.
Vi har vogne med slæbeslanger og ned-
fælder, så derfor kan gyllen udlægges og
nedfældes på såvel sortjord som grøn-
mark.
Her på egnen har vi en lang række af 
aftagere til gylle, og vi går gerne ind og
laver formidlingsaftaler.

Pasningsaftaler
med stor succes
I takt med at landbrugene bliver større
og større, stiger behovet for deciderede
pasningsaftaler af markarbejdet.
Helt individuelt laver vi aftaler med den
enkelte landmand omkring markarbej-
det. Nogle ønsker en total pasning, me-
dens vi med andre laver aftaler for en del
af arbejdet.

3366

Fra midt i maj har vi de store Kuhn skår-
læggere og New Holland snittere kørt i
stilling og er klar til at rykke ud, så snart
afgrøderne er klar til at blive høstet.

Vores maskinpark er tilpasset såvel 
arbejdet på små som store landbrug.

Vi er i stand til at skårlægge 150 hektar
pr. dag, og vi har kapacitet til at snitte
omkring 250 hektar dagligt.

Siden 1976 har vi arbejdet med skårlæg-
ning og snitning, og vores erfaring er
stor.

Som de første i landet kunne vi tilbage i
1987 tage en supermoderne New Hol-
land snitter i brug, og siden har vi løben-
de sørget for at optimere maskinparken
indenfor netop skårlægning og snitning.

HHeeggnnsskklliippnniinngg  uuddfføørreess
mmeedd  eeffffeekkttiivv  

KKUUHHNN--hheeggnnsskklliippppeerr
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Majs - et alternativ - du som
”nutidens moderne landmand”
bør tænke på - som en konkur-
rent til dyrkningen af korn

På Kastanievang har vi banet vejen for
en effektiv og optimal udnyttelse af 
majs til kolber og kerner. De seneste 
års erfaringer med majshøst viser 
desuden med al tydelighed, at efter-
spørgslen er stor på netop disse varer.
De gode afsætningsmuligheder resulte-

rer i et stort dækningsbidrag til produ-
centen, og vi ser udbytter på op til 
10.000 kg pr. hektar.

Hvis man på de sunde og farbare vestjy-
ske jorder sørger for, at så de rigtige sor-
ter og benytter den rigtige dyrkningstek-
nik – giver det et solidt dækningsbidrag.

Vi er parate, når det drejer sig om råd og
vejledning til planlægning og dyrkning
samt valg af sorter.

Vi er også behjælpelige med afsætning
til konkurrencedygtige priser.

Kolbemajs – et produkt
med mange muligheder
Kolbemajs er et godt fodermiddel til 
køer, men kan også med stor fordel 
anvendes, når det drejer sig om opfed-
ning af kalve.
På sigt tror vi også, at kolbemajs vil vinde
indpas, som fodermiddel hos svinepro-
ducenterne.

På Kastanievang høster vi med et spe-
cielt plukkebord, som giver et godt 
produkt at gå videre med.

Udbyttet ved kolbemajs ligger typisk på
mellem 7.000 til 10.000 kilo tørvarer pr.
hektar, og stivelsesprocenten ligger på
omkring 50 procent.

Kolbemajs kan med fordel tørres og 
forarbejdes til piller på græstørrerierne.

✘ Majsen i pilleform vinder indpas
som fodermiddel

✘ Populær fordi den har god effekt
for køernes tarmsystem

✘ Kastanievang går forrest, når det
drejer sig om nytænkning inden 
for majsproduktion

Kernemajs et spændende 
produkt med store mulig-
heder.Sidste år så vi ud-
bytte på 9.300 kilo tørvarer 
pr.hektar

Kernemajsen skal stå på marken og blive
rigtig moden, inden den høstes og går til
videreforarbejdning.
Kernemajsen har et stort indhold af en-
ergi og er derfor en efterspurgt vare hos 
foderstofindustrien.

Den store efterspørgsel giver gode 
afsætningsmuligheder med høje af-
regningspriser til avlerne. På sigt kan 
det forventes, at kernemajs vil finde 
anvendelse til ethanolproduktion.

✘ På Kastanievang er vi 
aftagere af såvel konven-
tionelt som økologisk 
græs og lucerne – vi har 
aftaler med stabile og 
effektive aftagere,og det 
sikrer dig top-priser i 
årene fremover

Kontakt Kastanievang Maskinstation når
det drejer sig om køb og salg.

HUSK:
Vi har altid wraphø – græs- og

majsensilage på lager 
- vi leverer lige til døren

Kolbe- og kernemajs er vejen frem Kernemajs - et produkt fuld af energi 
- med mange spændende muligheder

5544

På
Kastanievang Maskinstation

”ser vi muligheder 
frem for begrænsninger”

Kastanievang 
- din samarbejdspartner 

når det drejer sig om 
fouragehandel

forhør hos os,
når du skal købe

✘ ggrrææss

✘ hhøø

✘ hhaallmm

✘ wwrraappbbaalllleerr  

✘ eennssiillaaggee
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