
VI LEVER AF TILFREDSE 
KUNDER OG GØR ALT FOR AT 
VÆRE DIN PROFESSIONELLE 
SAMARBEJDSPARTNER….!

Kastanievang Maskinstation
             ...din professionelle samarbejdspartner !



Erfaring og know how

GENNEM MERE END 35 åR HAR 
Kastanievang Maskinstation fulgt landbrugets 
op- og nedture og været de lokale landmænds 
foretrukne valg af maskinstation.

Maskinstationen så sin begyndelse i 1970, 
hvor ammoniaknedfældning og halmpresning 
var de centrale arbejdsopgaver.
Siden dengang er det gået stærkt og i dag 
fremstår maskinstationen med en moderne  
og tidssvarende maskinpark.

Et vigtig del af udviklingen har været evnen til, 
at følge med landbrugets strukturtilpasning, 
således man altid har kunnet matche 
opgaverne i form af ny teknologi og større 
og større maskiner.

Målsætningen er og har altid været tilfredse 
kunder og midlet er fortsat kvalitetsarbejde 
og højt serviceniveau vel at mærke til 
konkurrencedygtige priser og til aftalt tid.

- Vi vil fortsat bestræbe os på, at være 
landmandens foretrukne samarbejdspartner, 
når det gælder udførelsen af maskinstations-
arbejde både lokalt og i en større radius 
fra virksomheden i Hennebjerg, udtaler 
indehaveren John T. Pedersen.

En moderne maskinpark 

sikrer dig kvalitet i arbejdet

….hver gang!



DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING såvel som 
strukturudviklingen fordrer konstant invester-
ing i nyt materiel for at være på forkant med 
kundernes krav og ønsker.

Derfor satser Kastanievang Maskinstation på, 
at have det nyeste og bedste materiel
- det kommer kunderne til gode!

SåNING udføres med 6 meter Horsch 
såmaskine, der pakker jorden, placerer gød-
ning og korn i forhold til hinanden.

GyLLEKØRSEL med 20 og 25 m3 vogne med 
nedfælder og 24 m sektionsfordelt bom.

ENSILERING AF GRÆS med to effektive 
selvkørende New Holland snittere, samt den 
nye Krone. 
•	 Snitning	af	græsafgrøder
•	 Tilkørsel	af	ensilage	med	gummiged
•	 Snitning	og	wrapning	i	firkantballer	eller		
 rundballer
•	 Indpakning	af	halm	i	alle	ballestørrelser

NB: Vi er købere/aftagere af græs og lucerne til 
tørreindustrien, det sikrer dig toppris!

HØSTEN foretages med New Holland meje-
tærskere, således vi har den fornødne kapacitet 
selv til store opgaver!

PRESNING udføres med tre stor-ballepressere, 
en rundballepresser og en lille halmpresser.

MAJSSNITNING/HØST foretages med  
Krone snitter med 10 rækket uafhængig bord 
og markedets største corncraker, samt  
New Holland med 8 rækket bord.

Frakørsel med 40 m3 vogne.

Vi er klar til ensilering, når rette tidspunkt 
forekommer!

DRÆNING OG KLOAKARBEJDE og alle  
andre typer gravearbejde udføres!

Udover de ovennævnte arbejdsområder kan vi 
tilbyde en vifte af andre traditionelle maskin-
stationsydelser blandt andet kloakarbejde og 
meget meget mere.

Læs meget mere på www.kastanievang.dk

”Produkter”

Pasningsaftale eller delfunktioner

... valget er dit, vi er fleksible!



Ring til Kastanievang Maskinstation
                                   ...så er du godt kørende !

Kastanievang MasKinstation 
dækker såvel landbrugets som entreprenør 
områdets mange arbejdsområder.

- Vi er i dag en veltrimmet stab bestående 
af dygtige medarbejdere, der står til din 
disposition.
- For os handler det om dine behov og vi 
gør en stor dyd ud af, at se muligheder 
frem for begrænsninger, udtaler 
indehaveren John T. Pedersen.

Kontakt os næste gang, du ønsker 
kvalitetsarbejde udført til tiden…

- vi giver gerne et uforpligtende tilbud.

Kastanievang Maskinstation ApS
Dejrupvej 126, Hennebjerg, 6830 Nr. Nebel - Tlf. 75 25 55 88 - 40 25 85 89
E-mail: kontakt@kastanievang.dk - www.kastanievang.dk

Vi er din garant for veludført arbejde

Vores hjemmeside giver dig mulighed 

for yderligere inspiration, information 

og mulighed for at se videoklip!

Hegnsklipning udføres med
professionel traktorophængt 

KUHN hegnsklipper.
Lad os udføre arbejdet

- du sparer tid og penge! 




