
Case IH Quadtrac er over harven
Ved at investere i en bæltetraktor har Hestehavegård A/S ved Tommerup fået en traktor, 
som uden besvær kører med en otte meter bred harve - det giver meget stor kapacitet

En verden til forskel.
Sådan beskriver Arne Larsen og Klaus 
Skjellerup kort og godt forskellen mel-
lem en konventionel hjultraktor og en 
Case IH Quadtrac 450.
Sammen har de Driftsselskabet Heste-
havegård A/S ved Tommerup på Fyn. 
Her råder de over knap 700 hektar og en 
svineproduktion med 1.200 søer, hvor-
fra de cirka 16.000 grise fedes, mens de 
resterende cirka 20.000 sælges.
Desuden har de et driftsfælleskab med 
en nabo, Henrik Solgård, som råder 
over cirka 550 hektar - så det samlede 
markbrug er på i alt 1.250 hektar.
Jorden varierer lige fra meget stiv ler-
jord til lettere jord. Det har givet en del 
udfordringer at få en rationel markdrift 
med lave maskinomkostninger.
- Vi begyndte af flere grunde at interes-
sere os for at køre pløjefrit, fordi det 
især er en fordel på den stive jord, siger 
Arne Larsen, som står for markbruget 
til daglig.
Til det formål blev der købt forskellige 
redskaber og traktorer.
- Henrik købte nogle af redskaberne, og 
vi købte blandt andet en traktor, fortæl-
ler de to svogre.

Gik fra hjul til bælter
Med det store markbrug skal der ske 
noget, når vejret er til det. Derfor skal 
redskaberne have store arbejdsbredder, 
og de skal kunne trækkes med en høj 

fart - ofte op til 13-15 kilometer i timen.
Det siger sig selv, at det stiller store 
krav til traktoren, der skal klare den 
udfordring.
- Vi kørte med en Case IH Magnum 
foran en otte meter harve med frøudstyr, 
og det kunne den lige klare ved øverlig 
harvning. 
- Men ved dybdeharvning var vi nødt til 
at gå ned til 5,7 meters arbejdsbredde 
ved at tage sidefløjene af, fortæller Arne 
Larsen.
Ved at reducere arbejdsbredden blev 
kapaciteten tilsvarende mindre, og det 
er selvklart ingen fordel, hvis der kun er 
kort tid til at udføre opgaverne.
Derfor blev der tænkt i andre traktorløs-
ninger - og valget faldt på en Case IH 
Quadtrac 450, der maksimalt yder 500 
hestekræfter.
Med en Quadtrac blev der dermed også 
skiftet fra hjul til fire lige store bælter.

Betydelig mere råstyrke
Udover at have cirka 100 hestekræfter 
flere end hjultraktoren har Hestehave-
gårds Quadtrac 450 også en motor med 
betydelig større volumen - 12,9 liter 
mod 8,7 liter i deres tidligere Case IH 
Magnum.
- Med vores Quadtrac har vi fået be-
tydelig mere råstyrke. Harven trækker 
den nemt med 12 kilometer i timen som 
gennemsnit ved dybdeharvning med 
den fulde arbejdsbredde på otte meter.

- Den større motor har simpelthen mere 
moment, og bælterne gør, at den står 
bedre fast med mindre marktryk, kon-
staterer Arne Larsen.
Dybdeharvning sker i en dybde på 
25-26 centimeter, som især anvendes i 
forbindelse med såning af vinterraps.

Mindre brændstof pr. ha
Inden for bæltetraktorer kan man vælge 
mellem enten to eller fire bælter, og for 
ejerne af Hestehavegård A/S var det 
vigtigt at vælge den rigtige løsning.
- Vi mener, at fire bælter er bedre til at 
følge terrænet, så der er fuld trækkraft 
hele tiden, forklarer de.
En bæltetraktor med fire bælter har 
også bedre fat, når den drejer, fordi den 
knækker over midten. Med den gode 
kontakt med underlaget bliver der stort 
set ikke hjulslip.
- Så det var en oplagt grund til at vælge 
en Case IH Quadtrac, siger Klaus Skjel-
lerup.
Efter købet har de desuden fundet ud 
af, at de nu bruger mindre brændstof pr. 
hektar end før, da de kørte med hjultrak-
tor foran harven.
- Årsagen er nok, at denne her er meget 
bedre over harven og derfor ikke skal 
presses på samme måde, mener han.
I efteråret 2013 blev der sået 75 hektar 
vinterraps, 400 hektar vinterhvede og 
75 hektar vinterbyg hos Hestehavegård 
A/S.

Her er der ved at blive sået vinterraps - harven bruges også til 
efterafgrøder.

Arne Larsen (tv) og Klaus Skjellerup ved deres Case IH 
Quadtrac, som har givet dem den nødvendige trækkraft til høj 
kapacitet.
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