FAKTA: RABBALSHEDE GÅRD

PATRIK COLEBRING, MEWAB AB

Var: 4,5 mil norr om Uddevalla.
Drivs av: Tomas och Björn Moberg.
Verksamhet: Mjölkproduktion, spann
målsproduktion och skogsbruk.
Maskiner från Värmdals: John Deere
7810 som främst används för att köra
såmaskin och slåtterkross. John Deere
7530 som används för gödselkörning,
plöjning och framför hackvagnen. John
Deere 6430 med lastare som används
framför harven och hackvagnen, samt till
diverse transporter. Mowi 1250 skogs
vagn som används i både lantbruket och
skogsbruket.

– SPRIDARNA VI KÖPTE
ÄR ENKLA OCH ROBUSTA,
MEN ÄNDÅ MODERNA

TOMAS MOBERG, RABBALSHEDE GÅRD:

Kundeerr
tyck
till!

– MOWI SKOGSVAGN
EFFEKTIVISERAR VÅRT LANTBRUK
När bröderna Tomas och Björn
Moberg investerade i en ny skogs
vagn från Mowi var det främst för
att använda den i lantbruket.
– Den är perfekt under vår
sådden och när vi kör hem rund
balar, säger Tomas Moberg.
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FAKTA: MEWAB AB
Var: Karlstad.
Ägare: R12
Verksamhet: Lant
brukstjänster,
deponi, behandling
och industritjänster.
Maskiner från Värm
dal & Traktorservice:
Tre styck John Deere
7710 och en 7290 som
används för kalksprid
ning, samt sex stycken
spridare, varav Bun
ning STB185 är de
senast inköpte. Har
även beställt en John
Deere 7290 R som
kommer att levereras
under våren 2016
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Bröderna tog för några år sedan över
föräldragården i Rabbalshede som ligger
drygt fyra mil norr om Uddevalla. De är
inriktade på mjölkproduktion med en
besättning på 125 kor, samt växtodling på
300 hektar mark som främst försörjer den
egna mjölkproduktionen. I familjegården
ingår även 250 hektar skog.
– I skogsbruket använder vi oss ibland
av andra entreprenörer. Men vi behöver en
skogsvagn för att köra ut vindfällor och vid
gallringar, men även för att skota vid en del
föryngringsavverkning.
De har haft en tolv tons Mowi skogs
vagn i 20 år och tyckte det var dags att
byta upp sig.
– Vi ville främst ha radiostyrning, en
starkare kran som klarar att lyfta gödsel
och utsädessäckar, samt bredare däck
som ger mindre marktryck eftersom vi kör
mycket på åker, berättar Tomas om deras
nya Mowi 1250 som de köpt från Värmdal &
Traktorservice.

Mewab i Karlstad har sedan starten 1986 varit
kunder hos Värmdal & Traktorservice och köpt ett flertal
maskiner. Senast var det två universalspridare som företaget
använder för att sprida kalk, avloppsslam och kompostmaterial.

Mewab startades för 30 år sedan som en maskin
station av bröderna Patrik och Mikael Colebring.
Sedan dess har verksamheten utvecklats rejält
och omfattar i dag fyra affärsområden; lantbruks
tjänster med framförallt försäljning och leverans
av jordbrukskalk, deponi, behandling av 70 000
årston biologiska restprodukter och avfall på egna
kompostanläggningar, samt industritjänster, främst
maskintjänster.
– Vi har succesivt utökat vårt arbetsområde till
att omfatta Mellansverige, samt Östergötland och
Västergötland, berättar Patrik Colebring, ansvarig
för affärsområdet lantbruk.
Företaget har sedan starten köpt ett tjugotal
traktorer och lika många spridare från Värmdal &
Traktorservice som de upplever som en pålitlig
partner.
– Numera arbetar vi lite i ytterkanten av det som
de normalt sysslar med, men vi får hjälp med att leta
upp det vi behöver. Priset brukar vi komma överens
om och servicen är bra.
För ett tag sedan levererade Värmdal & Traktor

service två nya universalspridare av modellen
Bunning 185 HBD från YstaMaskiner. Det är tvåstegsspridare på 18 ton som först river sönder
materialet och sedan sprider ut det.
– För oss är det en universalspridare som vi kan
använda för att sprida kalk, avloppsslam och kom
postmaterial, upplyser Patrik.
Kalkspridning sker med hjälp av spridarens våg
och GPS-system, där spridningen styrs av markens
behov.
– Kalkens fördelas med utgångspunkt från prov
tagningar som gjorts och lagts in i systemet.
Certifierat avloppsslam, där man tar tillvara
näringsämnena kväve och fosfor, hämtas från
reningsverken i Karlstad och Linköping som båda
är certifierade enligt Revaq och sprids på lantbru
karens åkerareal för att återställa näringshalten i
jorden. Kompostmaterial sprids som jordförbätt
ringsmedel på åkrarna.
– Vi valde de här spridarna för att de är robusta
och enkla, men samtidigt också väldigt moderna. De
är också enkla att underhålla och serva, säger Patrik.

www.varmdal.com
www.RingUp.se

Effektiviserar lantbruket
För bröderna används skogsvagnen mycket
i lantbruket.

www.varmdal.com

– Utan problem kan vi lasta 13 rund
balsensilage och totalt kör vi 600-700
rundbalar om året med vagnen. Vi hänger
den efter en av våra John Deere-traktorer,
sedan lastar vi med kranen och åker hem.
Det blir mycket effektivt eftersom vi bara
behöver ett fordon.
Lika effektiv är den under vårsådden.
– Vi kan köra ut ett flertal storsäckar
med mineralgödsel eller utsäde till åkern
där det ska spridas. Vi lyfter säckarna med
kranen och fyller såmaskinen. Annars skulle
vi blivit tvungna att åka tillbaka och hämta
nya säckar när vi ska arbeta över en större
area.
Enkelt byta traktor
Radiostyrning tycker Tomas var en riktigt
bra investering jämfört med det gamla
hydraul-bordet.
-Jag kan befinna mig utanför traktorn
och styr hela processen med lådan jag
har på magen. Framförallt blir det mycket
enklare när jag ska fylla såmaskin eller
mineralgödselspridare, men även när man
ska skifta traktor framför vagnen.
När Tomas vände sig till Värmdal &
Traktorservice var han på det klara med
vilken vagn han ville ha och fick sedan god
hjälp av säljaren Mats Andersson.
– Han hjälpte oss med finliret kring
vilken extrautrustning som var bra att ha
för vår verksamhet. Vi har ett bra samar
bete med dem och de är en bra service
partner till oss.

Vi firar 70 år 1946-2016

7

