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Effektive insektdræbere

16W - 100 m2

2x8 W. Mål: 10x34x26,5 cm
(em fa16)

349,-

30W - 150 m2

2x15W. Mål: 10x49,5x31,5 cm
(em fa30)

449,- 

40W - 200 m2

2x20W. Mål: 10x65x36,5 cm
(em fa40)

469,- 

Til rum med gener af større insekter såsom fluer, stankelben 
og natsværmere. Ophænges i ca. 2 m højde, dog ikke i for-
bindelse med et vindue eller anden lyskilde. Leveres incl. 
bakke til opsamling af insekter. Kun til indendørs brug.

Hvorfor bekæmpe 
insekter?
Indsatsen mod fluerne er vigtig. 
Både dyr og mennesker stresses af 
de irriterende fluer, hvilket betyder 
lavere velfærd og nedsat produktion. 
Desuden er fluer mestre i at overføre 
sygdomme, da de kommer alle sted-
er. Det er således ikke uden grund, 
at der kommer klager fra såvel stue-
huset som naboerne, når fluerne ikke 
bliver der, hvor de er udklækket.
(citat fra www.lindsblok.dk)
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Er sikkerheden på din tipvogn i orden?
Gode råd til at gøre din tipvogn både sikker og lovlig, fra specialkonsulent i markteknik hos SEGES, Henning Sjørslev Lyngvig, og produktansvarlig hos MI, 
Jakob N. Scheel. 

Kontroller lys og reflekser
 Vær opmærksom på om lys
og reflekser på din tipvogn er
intakte og funktionelle, in
den du tager den med på lan
devejen, så du undgår bøder
eller farlige situationer, råder
Henning Sjørslev Lyngvig
 Kontroller også, om
tipvognen overholder gæl
dende dansk lovgivning, si
ger Jakob N. Scheel. – Det
er importørens ansvar, at
lovgivningen er overholdt på
det tidspunkt, hvor vognen
blev solgt som ny, men der
kan være sket meget siden da, 
siger han. – MI Tip vognene
opfylder alle gældende
lovkrav til bl.a. cyklistværn,
trafiklys, sidemarkeringslyg
ter, reflekser, kofangere osv.,
oplyser Jakob.

Undgå venstresvings-
ulykker
 Sammenstød mellem bilis
ter og landbrugskøretøjer
forekommer f.eks., når trak
toren drejer til venstre og
samtidig bliver forsøgt over
halet af en bilist, påpeger
Henning Sjørslev Lyngvig.
 Bilisterne har fokus på at
overhale og ser ikke altid, at

landmanden er ved at dreje. 
Det stiller store krav til syn
ligheden af lygterne og blink
lyset at forebygge de uheld, 
siger Henning Sjørslev Lyng
vig. 
 Det bedste du kan gøre,
er at holde lys og reflekser
rene, så de tydeligt kan ses af
medtrafikanterne. – De skal
vaskes med jævne mellem
rum, og det kan anbefales
at montere ekstra, højtmon
terede lygter, der sikrer, at
lygterne kan ses, selvom der
er monteret et redskab på
traktoren, anbefaler Henning 
Sjørslev Lyngvig.
 Er der tale om større vogne,
som f.eks. gyllevogne, an
befaler Færdselsgruppen
og politiet, at du placerer et
ekstra sæt lygter højt oppe,
så bagfrakommende køretø
jer stadig kan se dit blinklys,
selv om andre biler dækker
de almindelige, lavtplacerede
lyg ter. 

Test og vedligehold dine 
bremser
Bremserne på tipvognen skal 
efterses og smøres løbende. 
 En klassisk udfordring er, at 
bremsearmen og akslen, der

går ind i bremserne, ruster 
og bliver begrænset i deres 
vandring, forklarer Henning 
Sjørslev Lyngvig. 
 For at undgå dette skal
bremserne skilles ad og
smøres, og det skal kontrol
leres at tromlerne er intakte
og bremsernes belægning er
god, oplyser han.
 Herefter vil det være ideelt
at få foretaget en bremsetest,
før politiet laver den for
dig, råder Henning Sjørslev
Lyng vig.  På den måde sikrer 
du, at din tipvogn er lovlig
og undgår at skulle holde
unødigt stille i en sæson,
hvor mange andre er afhæn
gige af, at vognen kan få lov
at køre, siger han.

ALB ventiler øger sikker-
heden
 Vælger du en tipvogn med
ALBventil, opnår du en stor
fordel i forhold til trafiksik
kerheden samtidig med, at
du skåner både traktor og
vogn, siger Jakob N. Scheel.   
ALB ventilen sikrer tilstræk
keligt bremsetryk ved fuldt
læs, og så minimerer den
trykket på bremserne, når
du kører uden læs, forklarer

han. – Mere information om 
ALBventiler fås i MI Tip 
brochuren eller hos din MI 
Tip forhandler, oplyser Jakob 
N. Scheel.

40 km/t er ikke vedtaget 
endnu
 Vær opmærksom på at lov
forslaget om at køre 40 km/t
er i høring og dermed end
nu ikke er vedtaget, påpeger
Henning Sjørslev Lyngvig.

– I skrivende stund er det
altså stadig kun lovligt at
køre 30 km/t med dit land
brugskøretøj på offentlig vej.

På www.landtrafik.dk find
er du flere gode råd om
kring trafiksikkerhed for 
landbrugs køretøjer. 

Jakob N. 
Scheel, 
konsulent hos 
MI

Henning 
S. Lyngvig,
specialkon-
sulent hos
Markteknik
hos SEGES

KUHN Master liftplove
Master serie 3 med mange, unikke detaljer
Master 3 plovene fi ndes i tre serier (model 123, 153 og 183), hvor hoved -
ramme og vendehoved er dimensioneret til at matche din traktor og behov. 
De solide hoved rammer er på den forreste del yderligere forstærket med en 
kraftig trekantkonstruktion – en unik KUHN-detalje.  

•  Multi Master har trinvis indstilling af furebredden.
• Vari Master har hydraulisk, variabel furebredde. Systemet til den variable

furebredde sidder integreret og godt beskyttet i hovedramme og trekant-
konstruktion.

• T-traction er en eksklusiv springboltssikring.
• NSH non-stop, hydraulisk stenudløser.
• Sammenfold er standard på 4 til 7 furede modeller.
• Landhjul fra 600/210 mm til 760/370 mm, side- eller bagmonteret.
• ZRL universalforplove med mange indstillingsmuligheder.
• 5 års garanti på vendehovedet (forudsætter årlige serviceeftersyn hos en

KUHN forhandler).

Kontakt din KUHN forhandler for mere info og pris.
www.mi.dk
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