BOBMAN PRO

Alsidig, stærk og driftsikker – let at betjene
BOBMAN Pro er en lille kompakt maskine med hydraulisk fremdrift, som
er i stand til at anvende flere forskellige redskaber alt efter behov. Dette
gør, at den er i stand til at hæve og sænke redskaberne med sin hydrauliske liftarm. BOBMAN Pro er nem at betjene og overgangsperioden fra
redskab til redskab er meget lav, idet det kun tager ca. 1 minut at skifte.
Der findes mange forskellige redskaber til vores BOBMAN Pro såsom;
stor enkelt kost, ukrudtsbørste til mekanisk bekæmpelse af ukrudt på
belægninger, sidekost, derudover er det også muligt at få monteret en
hydraulisk skraber sammen med sidekosten.
Manøvredygtig
BOBMAN Pro er meget manøvredygtig da den kun kræver en vendediameter på blot 1 meter. Dette er med til at gøre at hele køreroplevelsen
til en ren fornøjelse.
Hydraulisk Fremdrift
Det hydrauliske fremdrift sikre stabilitet og ensartet fremdrift uden
risiko for overbelastning af motoren. Der er ingen slid på bremserne, så
du kører altid sikkert. Det hydrauliske fremdrift fås enten med 1 (1WD)
eller 3 hjulstræk. (3WD)
Skraber, fejer og strøer desinfektionsmiddel
Skraberen som kan blive tilføjet til BOBMAN Pro er 1,0
meter bred.
Sidekosten er 0,7 m. bred og kan blive sat sammen med
skraberen uden problemer.
Desinfektions strøkassen kan rumme 10 liter
og monteres på modsatte side af sidekosten. Dette gør den i stand til at blive sat
sammen med de resterende redskaber.
Tekniske specifikationer
Motor......................... 1 cylindret
Motor....................... Diesel HATZ
Brændstof tank....................... 5 l
Hastighed......................... 8 km/t
Træk.................................. 3 WD
Vægt............................... 400 kg
Højde................................ 1,2 m
Længde............................. 1,2 m
Bredde.............................. 1,0 m

BOBMAN FEEDER MED TRANSPORTBÅND
Selvlæssende fodermaskine – hurtig og pålidelig

Nyhed

Spreder snittet halm

I samarbejde med vores kunder har vi videreudviklet
vores populære strømaskine, BOBMAN Feeder. Resultatet af dette er et helt nyt transportbånd som giver
en forøgelse af den strøet mængde på 200 %, og som
giver en meget mere jævn fordeling af den strøet mængde
BOBMAN Feeder kan fås i to varianter:
1 WD med manuel læsning eller 3 WD som er selvlæssende.

Tekniske specifikationer
Motor........ 1 cylinder, Diesel HATZ
Brændstoftank........................ 5 l
Hastighed......................... 8 km/h
Træk .......................... 1 or 3 WD
Vægt............................... 550 kg
Højde................................ 1.5 m
Længde............................. 2.5 m
Bredde.............................. 1.5 m
Kasse................................. 600 l

Salg og demonstration:

Jydeland Maskinfabrik A/S
Drammelstrupvej 2 · 8400 Ebeltoft · Denmark
Tlf. 0045 86 36 33 00 · jydeland@jydeland.dk
www.jydeland.dk
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BOBMAN S

Skraber, fejer og strøer – tungt arbejde bliver en fornøjelse
BOBMAN S spreder på en enkelt og rationel måde strøelsen under
kvæget i et ensartet lag fra en afstand på 0-4 meter. Forbruget
af strøelsen reduceres i forhold til manuel strøning og er perfekt
egnet til robotstalde.
Modeller
Strømaskinen kan leveres med 1 WD eller 3 WD alt efter behov.
Manøvredygtig
Strømaskinen er meget manøvredygtig og kræver et minimum af
plads da strømaskinen har en vendediameter på blot 1.8 meter.
Strøkassen som er monteret på denne model kan rumme op til
900 liter.
Kost og skraber
Skraberen har høj frigang og kan køre på stejle stigninger. Strømaskinen har en sidekost monteret med 750 mm i diameter, som
gør at den effektivt fejer sengen ren inden der strøes.

Desinfection box. Volume: 10 l.

Tekniske specifikationer
Motor......................... 1 cylindret
Motor....................... Diesel HATZ
Brændstof tank....................... 5 l
Hastighed......................... 8 km/t
Træk........................ 1 eller 3 WD
Vægt............................... 450 kg
Højde................................ 1,2 m

Længde............................. 2,4 m
Bredde.............................. 1,0 m
Fejebredde......................... 0,7 m
Skrabebredde..................... 1,0 m
Spredelængde....................0-3 m
Kasse..............................5-900 l

BOBMAN FL

Selvlæssende strømaskine – forøget effektivitet
Denne strømaskine har de samme egenskaber og fordele som BOBMAN S,
den eneste forskel er at BOBMAN FL er i stand til at frontlæsse. BOBMAN
FL tilbyder alt i én maskine hvor du er fri for at rejse dig fra maskine før
du er slut med dagens gøremål. Derudover har vi bibeholdt størrelsen fra
BOBMAN S, sådan at den stadigvæk egner sig perfekt til robotstalde.

Bobman FL er selvlæssende

Disinfektionsboks. Indhold: 10l.

Tekniske specifikationer
Motor....... 1 cylindret Diesel HATZ
Brændstof tank....................... 5 l
Hastighed......................... 8 km/t
Træk.................................. 3 WD
Vægt............................... 450 kg
Højde................................ 1,2 m

Længde............................. 2,4 m
Bredde.............................. 1,0 m
Fejebredde......................... 0,7 m
Skrabebredde..................... 1,0 m
Spredelængde....................0-3 m
Kasse................................. 500 l

BOBMAN SL

Selvlæssende strømaskine – hurtig og effektiv
BOBMAN SL er konstrueret til større
mælkeproducenter som vil have skrabet, fejet og strøet med savsmuld
eller snittet halm. Alt dette gøres på
sammen tid, uden at der bliver gået på
kompromi med kvaliteten.
Manøvredygtig
BOBMAN SL er 1,2 bred og behøver en
vendediameter på blot 2.4 meter.
Egenskaber
BOBMAN SL er sevlæssende og udstyret med en 2 cylinderet diesel motor.
For at kunne trække det store mængde
af strøelse fås BOBMAN SL kun med
3WD.

Tekniske specifikationer
Motor................... 2-cyl vandkølet
Motor.............Kubota dieselmotor
Brændstof tank..................... 15 l
Hastighed....................... 12 km/t
Træk.................................. 3 WD
Vægt............................... 950 kg
Højde................................ 1,7 m

Længde............................. 2,7 m
Bredde.............................. 1,2 m
Fejebredde......................... 0,7 m
Skrabebredde..................... 1,2 m
Spredelængde....................0-4 m
Kasse............................... 1000 l

Bobman SL er selvlæssende

Ekstra udstyr: Fodersnegl

Disinfektionsboks. Indhold: 30l.

Skraber, fejer og strøer i en arbejdsgang.

BOBMAN COMFORT

Selvlæssende strømaskine – hurtig og effektiv

BOBMAN Comfort er udviklet til at opfylde behovet for grøn strøelse inde i staldene, hvor den strøer en blanding af snittet halm, kalk og vand eller fiberstrøelse
blandet med gips ind under kvæget i sengene.
BOBMAN Comfort er i stand til at læsse 1,1 m³ af fiberstrøelse/ blandet materiale, som bliver strøet direkte ind på sengene. Derudover er der mulighed for
at tilføje en kost, som kan feje og rengører sengene inden der bliver påført nyt
materiale. BOBMAN Comfort forøger hygienen i staldene hvor den samtidig er
i stand til at forbygge eventulle sygdomme.
BOBMAN Comfort har samme egenskaber som BOBMAN SL.

Technical Data
Motor............. 2 cyl. water-cooled
Motor..................... diesel Kubota
Fuel tank............................... 15 l
Speed limit..................... 12 km/h
Pull.................................... 3 WD
Weight............................ 900 kg
Height............................... 1.7 m
Length............................... 2.8 m
Width................................ 1.2 m
Spread length....................0-4 m
Sprinkle box...................... 1100 l

Nyhed

