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Ved udbringning af gylle stilles store 
krav til systemets kapacitet, idet 
betydelige mængder skal kunne 
udbringes inden for en kort periode, 
så der kan opnås maksimal udnyttel-
se af næringsstofferne. Det er derfor 
vigtigt at kende de arbejds- og kapa-
citetsmæssige konsekvenser af at 
anvende forskellige typer udbring-
ningsudstyr, både som beslutnings-
støtte ved den løbende arbejds-
planlægning og ved planlægning af 
investeringer i udbringningsudstyr.

Den traditionelle metode, hvor læs-
ning ved lager, transport til mark og 
spredning på mark udføres separat 
og i forlængelse af hinanden, giver 
specielt ved lidt større transportaf-
stande en forholdsvis lille kapacitet. 
Der er derfor behov for nytænkning, 
også fordi der i stigende grad efter-
spørges håndteringsmetoder, som 
kan reducere både jordpakning og 
lugtgener. 

I denne Grøn Viden vises resultater 
i form af arbejdsbehov og kapacitet 
fra en undersøgelse af et system, 
hvor den flydende husdyrgødning 
udbringes på mark via en spredeen-
hed på traktoren bestående af en 
slangebom med slæbeslanger. Hus-
dyrgødningen kan enten transporte-
res ved pumpning i nedgravede rør, 
med mobilt slangesystem eller, ved 
større afstande, ved hjælp af sepa-
rate transportenheder.  

Undersøgelsen er gennemført i sam-
arbejde mellem Agromiljø A/S, Nor-
ge, og Århus Universitet, Institut for 
Jordbrugsteknik. De driftstekniske 
målinger er foretaget i marken i hen-
holdsvis Norge og Danmark.

Undersøgelsens omfang 
Det anvendte udstyr til modeludvik-
lingen er et slangebaseret gylleud-
bringningssystem. Systemet fungerer 

ved, at en slæbeslange trækkes efter 
den traktormonterede slangebom 
over jorden/afgrøderne. Gyllen pum-
pes direkte fra tank eller buffertank 
og ud på marken via slæbeslange. 
Flowet kan reguleres på traktoren 
via en hydraulisk ventil, og stoppes 
uden at pumpen ved forageren eller 
gården stoppes.

Undersøgelsen har omfattet målin-
ger ved drift i marken, under 
udspredning samt opstilling og ned-
tagning af systemet. Ved undersø-
gelsen blev der anvendt tre forskel-
lige opsætninger:
1. Slæbeslange direkte fra buffer-  
 tank
2. Slæbeslange + transportslange
3. Nedgravet rørledning + slæbe-  
 slange

I system 1 og 2 blev gylle taget 
direkte fra en gylletank placeret lige 

ved marken, mens der i system 3 
blev anvendt en nedgravet rørled-
ning fra tanken på gården og ud til 
marken. I visse tilfælde kan rørled-
ningen til vandingsanlæg anvendes. 
Foto 1 og 2 vedrører system 1.

Det undersøgte slangesystem har 
omfattet en højtrykscentrifugalpum-
pe (6”) ved lager, som er tilkoblet 
selve lagertanken. Tørstofindholdet 
var 4.1 %.

Transporten i system 1 foregik via 
en 200 m slæbeslange (4.5”) fra 
pumpe ved lagertank ved markkant 
til slæbeslangebom.

Transporten i system 2 foregik via en 
300 m transportslange (4,5”) samt 
en 200 m slæbeslange (4.5”) fra 
lagertank ved markkant til slæbe-
slangebom.

Foto 1:Transportsystem med pumpe fra buffertank og direkte over slæbeslange.

Foto 2: Spredeenhed bestående af traktor og 12 m slangebom
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Transporten i system 3 foregik via en 
nedgravet 1000 m rørledning (6”) 
samt en 300 m fødeslange (3.5”) 
fra hydrant ved markkant til slæbe-
slangebom.

Slæbeslangebommen med en 
arbejdsbredde på 12 m var monteret 
på traktor via trepunktsophænget 
og trak den slæbende fødeslange 
efter sig hen over marken. Gyllen 
blev udbragt og spredt på græs. 
Fødeslangen befandt sig under 
transport på en trepunktsophængt 
slangetromle. 

Arbejdet deltes op i deloperationer, 
som blev analyseret enkeltvis og 
efterfølgende anvendt ved modelbe-
regninger. Resultaterne fra arbejds-
analysen og modelberegningerne 
kan bruges ved sammenligning af 
metoder, kontrol af effektivitet, plan-
lægning på kort og langt sigt samt  
omkostningsanalyser.

Kapaciteter mm blev beregnet på 
grundlag af registreringer i undersø-
gelsen. En totalvurdering af systemet 
foregik gennem en modellering af 
samtlige registreringer – både vedr. 
forberedelse, afslutning, selve spred-
ningen m.v.

Resultater
Arbejdet ved udbringning og spred-
ning af gylle foregår i en række 
separate trin:

• Forberedelse/opsætning af   
 system 
• Drift af system ved udbringning
• Afslutning/nedtagning af system 

Forberedelse/opsætning af system
Dette arbejde omfatter tilslutning af 
rørforbindelser til pumpe, arbejde 
med udlægning af slanger, forbe-
redelse af spreder osv. Tabel 1 viser 
tidsforbruget. En opstilling af syste-
met ved udlægning af 400 m slanger 
tager således ca. 23 minutter, fordelt 
på 23 % til arbejdet ved pumpen, 
64 % til arbejdet med udlægning af 
slange samt 13 % til arbejdet med 
forberedelse af spreder.

Drift af system ved udbringning
Systemkapaciteten er målt for slan-
gelængder på 200, 500 og 1200 m 
samt omdrejning på PTO’en. Kapa-
citeten har varieret fra 100 m3/h til 
135 m3/h ved de forskellige omdr. på 
PTO’en/ slangelængder. Ved valg af 
passende omdr. på PTO’en og der-
med på pumpen vil det være muligt 
at opnå en minimum systemkapa-
citet på 130 m3/h, hvorfor denne 
kapacitet anvendes ved de følgende 
beregninger. 
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Figur 1 : Mark og tankplacering ved under-
søgelse af system 1 og 2.

Arbejdet deltes op i deloperationer, som blev analyseret enkeltvis og efterfølgende anvendt ved 
modelberegninger. Resultaterne fra arbejdsanalysen og modelberegningerne kan bruges ved 
sammenligning af metoder, kontrol af effektivitet, planlægning på kort og langt sigt samt  
omkostningsanalyser.

Kapaciteter mm blev beregnet på grundlag af registreringer i undersøgelsen. En totalvurdering af 
systemet foregik gennem en modellering af samtlige registreringer – både vedr. forberedelse, afslutning, 
selve spredningen m.v.

Resultater
Arbejdet ved udbringning og spredning af gylle foregår i en række separate trin: 

Forberedelse/opsætning af system
Drift af system ved udbringning 
Afslutning/nedtagning af system

Forberedelse/opsætning af system 
Dette arbejde omfatter tilslutning af rørforbindelser til pumpe, arbejde med udlægning af slanger, 
forberedelse af spreder osv. Tabel 1 viser tidsforbruget. En opstilling af systemet ved udlægning af 400 
m slanger tager således ca. 23 minutter, fordelt på 23 % til arbejdet ved pumpen, 64 % til arbejdet med 
udlægning af slange samt 13 % til arbejdet med forberedelse af spreder. 

Tabel 1. Forberedelse til udbringning 
Deloperation Arbejdsbehov min
Arbejde ved pumpe:*)

Tilkoble slange fra gyllebeholder til pumpe 
Tilkoble fødeledning til pumpe 
Totalt

2.3
3.1
5.4

Arbejde ved udlægning af slange på mark (400 m) 
Tilkoble slangetromle til traktor 
Udrulle slange på mark 
Stop/diverse ved udrulning på mark 
Tomkørsel ved tilkobling til ekstra slanger 
Tilkoble slangestykker 
Afkoble slangetromle fra traktor 
Totalt

1.1
7.0
2.2
1.1
2.1
1.2
14.7

Arbejde ved forberedelse af spreder 
Tilkoble spreder til traktor 
Slå spredebomme ud 
Totalt

Totalt til forberedelse 

2.0
0.9
2.9

23.0
*) Evt. tilkobling til vandledning, start af vandpumpe, opsætning af fjernkontroludstyr  
     m.m. vil kræve ekstra 8.6  min 

Drift af system ved udbringning 
Systemkapaciteten er målt for slangelængder på 200, 500 og 1200 m samt omdrejning på PTO’en. 
Kapaciteten har varieret fra 100 m3/h til 135 m3/h ved de forskellige omdr. på PTO’en/ 
slangelængder. Ved valg af passende omdr. på PTO’en og dermed på pumpen vil det være muligt at 



I forbindelse med selve sprednin-
gen er vendinger i forager en vigtig 
operation. Slæbeslangeenheden er 
forsynet med en udlæggerarm, som 
griber fat i den slæbende fødeslange 
for at traktoren kan komme fri ved 
vendingen. Vendemanøvren har 
bestået af en 180o vending med 1 
eller 2 bak, og det gennemsnitlige 
tidsforbrug har været 18 s henholds-
vis 48 s for de to typer af vendinger. 
I 80 % af tilfældene anvendes ven-
dingen med 2 bak.

Afslutning/nedtagning af system
Dette arbejde omfatter frakobling af 
spreder, tilkobling af slangetromle, 
oprulning af slange m.m. Tabel 3 
viser de målte deloperationstider. 
Det største tidsforbrug er arbejdet 
med indrulning af slange, idet dette 
arbejde udgør 45% af totalen. For-
klaringen er bl.a., at det kan være 
besværligt at få slangen til at ligge 
ordentligt på slangetromlen.

Model for slangesystem
I forbindelse med undersøgelsen er 
udviklet en model for arbejdsbehov/
kapacitet ved udbringning af husdyr-
gødning med det beskrevne slange-
system. Modellen kan anvendes til 
simulering af situationer, hvor der 
benyttes andre forudsætninger end 

de, der har været gældende i under-
søgelsen. Ved hjælp af modellen kan 
arbejdsbehov og kapacitet beregnes 
ved konkrete valg af markstørrelse, 
markform, afstand fra lager til mark, 
pumpestørrelse mm. 

Modellen er baseret på følgende for-
udsætninger og parametre:
• indregning af transport af sprede- 
 udstyr og slangetromle til mark        
    og tilbage til gård
• vendinger i forager foretages som  
 180 grader vendinger med 2 bak
• der indregnes 5% tillæg for per-  
 sonlige pauser
• der indregnes 10% tillæg for   
    daglig og sæsonbetinget         
    vedligeholdelse
• der regnes med rektangulær   
 markform

Et eksempel på modelberegninger 
kunne være for en 8 ha rektangulær 
mark, hvor afstanden mellem lager 
og mark er 1000 m, pumpekapaci-
teten 130 m3/time, arbejdsbredden 
15 m og doseringen 30 t/ha. Model-
beregningerne viser her et totalt 
arbejdsbehov på 0,41 time/ha (0,82 
min/ton), en bruttokapacitet på 80,1 
ton/time samt en nettokapacitet på 
124,6 ton/time. 61% af tiden anven-
des på marken mens den resterende

tid benyttes til transport, læsning 
m.m. 

Sammenlignende beregninger
For at give et indtryk af slangesy-
stemets arbejdsbehov og kapacitet 
i forhold til mere traditionelle syste-
mer beregnes i det følgende en 
række driftstekniske parametre for 
begge systemer:

Forudsætninger for konventionelt 
system:
• læsstørrelse 15, 20, 24, 30 ton
• pumpekapacitet ved lager 300   
 ton/time
• tømmekapacitet = 5000 l/min for  
 læsstørrelse 15 og 20 ton
• tømmekapacitet = 8500 l/min for  
 læsstørrelse 24 og 30 ton
• nettokapacitet på pumpe for slan- 
 gesystem = 131 m3/h
• afstand fra lager til mark 1000 m

Tabel 3 viser klart, at der er en bety-
delig forskel i kapacitet mellem de 
to systemer i slangesystemets favør, 
både hvad angår netto- eller brutto-
kapaciteten. Under de nævnte forud-
sætninger er slangesystemets netto-
kapacitet 75 – 297 % større end den 
traditionelle metode med forskellige 
størrelser tankvogne, mens brutto-
kapaciteten er 90 % større ved den 
mindste vogntype, og kapaciteten 
er nogenlunde den samme for de to 
systemer ved den største vogntype. 

Som tabel 3 viser, skal der benyttes 
meget store vogne, stor læssekapa-
cit og stor tømmekapacitet for at 
det traditionelle system med brug 
af tankvogn kommer i nærheden af 
slangesystemets kapaciteter. Forskel-
len vil være endnu større ved større 
transportafstande. Situationen kan 
være en lidt anden, hvis der køres til 
mange små marker. Da vil arbejds-
behovet i forbindelse med udrul-
ning/oprulning af slanger spille en 
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opnå en minimum systemkapacitet på 130 m3/h, hvorfor denne kapacitet anvendes ved de følgende 
beregninger.
I forbindelse med selve spredningen er vendinger i forager en vigtig operation. Slæbeslangeenheden er 
forsynet med en udlæggerarm, som griber fat i den slæbende fødeslange for at traktoren kan komme fri 
ved vendingen. Vendemanøvren har bestået af en 180o vending med 1 eller 2 bak, og det 
gennemsnitlige tidsforbrug har været 18 s henholdsvis 48 s for de to typer af vendinger. I 80 % af 
tilfældene anvendes vendingen med 2 bak. 

Afslutning/nedtagning af system 
Dette arbejde omfatter frakobling af spreder, tilkobling af slangetromle, oprulning af slange m.m. Tabel 
3 viser de målte deloperationstider. Det største tidsforbrug er arbejdet med indrulning af slange, idet 
dette arbejde udgør 45% af totalen. Forklaringen er bl.a., at det kan være besværligt at få slangen til at 
ligge ordentligt på slangetromlen. 

Tabel 2. Afslutning vedr. udbringning 
Deloperation Arbejdsbehov min
Arbejde ved spreder:
Frakoble slange fra spreder + bomme ind 
Transport til gård for afmontering af spreder 
Frakobling af spreder 
Transport til mark for oprulning af slange 
Totalt

2.1
3.3
1.7
3.3
10.4

Arbejde ved slangetromle: 
Tilkobling af slangetromle 
Presse gylle ud af slæbeslange 
Koble slæbeslange til tromle 
Indrulning af 300 m slæbeslange 
Totalt

0.7
1.6
1.1
11.1
14.5

Model for slangesystem 
I forbindelse med undersøgelsen er udviklet en model for arbejdsbehov/kapacitet ved udbringning af 
husdyrgødning med det beskrevne slangesystem. Modellen kan anvendes til simulering af situationer, 
hvor der benyttes andre forudsætninger end de, der har været gældende i undersøgelsen. Ved hjælp af 
modellen kan arbejdsbehov og kapacitet beregnes ved konkrete valg af markstørrelse, markform, 
afstand fra lager til mark, pumpestørrelse mm.

Modellen er baseret på følgende forudsætninger og parametre: 
- indregning af transport af spredeudstyr og slangetromle til mark og tilbage til gård 
- vendinger i forager foretages som 180 grader vendinger med 2 bak 
- der indregnes 5% tillæg for personlige pauser 
- der indregnes 10% tilæg for daglig og sæsonbetinget vedligeholdelse
- der regnes med rektangulær markform 

Et eksempel på modelberegninger kunne være for en 8 ha rektangulær mark, hvor afstanden mellem 
lager og mark er 1000 m, pumpekapaciteten 130 m3/time, arbejdsbredden 15 m og doseringen 30 t/ha. 
Modelberegningerne viser her et totalt arbejdsbehov på 0,41 time/ha (0,82 min/ton), en 
bruttokapacitet på 80,1 ton/time samt en nettokapacitet på 124,6 ton/time. 61% af tiden anvendes på 
marken mens den resterende tid benyttes til transport, læsning m.m.  



forholdsvis større rolle for slangeud-
styret og dermed reducere bruttoka-
paciteten. Doseringen har ligeledes 
betydelig indflydelse på kapaciteten 
for slangesystemet, idet f.eks. en 
fordobling af doseringen fra 20 til 40 
ton/ha betyder en 48% forøgelse af 
kapaciteten målt i ton/time. 

En alternativ systemsammenligning 
kunne være mellem et system, hvor 
der køres til et bufferlager ved mark, 
og derefter spredes på selve marken 
med henholdsvis slangesystemet og 
en traditionel tankvogn med slæ-
beslanger. Under i øvrigt de samme 
forudsætninger som for tabel 4 viser 
en sådan sammenligning, at kapaci-
teten varierer fra 66 til 104 ton/time 
for det traditionelle system med for-
skellige størrelser tankvogne, mens 
bruttokapaciteten for slangesyste-
met er 91 ton/time og nettokapa-
citeten er 125 ton/time. Transport-
delen er lagt ud i en selvstændig 
operation (f.eks. lastbiltransport fra 
lager til buffertank), hvilket betyder, 
at den traditionelle tankvogn bliver 
forholdsvis mere konkurrencedygtig 
m.h.t. kapacitet i forhold til slange-
systemet. Igen er der dog en tydelig 
forskel, når der sammenlignes med 
nettokapaciteten, dvs. systemets 

kapacitet i drift efter forudgående 
opstilling. (kapaciteten når systemet 
er stillet op, klargjort og pumpen 
kører).

Anlægs- og driftsudgifter ved 
slangesystem 
Omkostningerne pr. ton udbragt gyl-
le er beregnet på basis af de målte 
bruttoydelser. Ved en sammenlig-
ning med traditionel udbringning 
ved maskinstation (pris 13,5 kr. pr. 
ton) ses, at der årligt skal udbringes 
ca. 4600 ton før slangesystemet er 
rentabelt. Forestiller man sig en lave-
re maskinstationspris på f.eks. 12 kr. 
pr. ton vil der årligt skulle udbringes 
ca. 5700 ton før det kan betale sig 
at investere i slangesystemet, mens

en højere maskinstationspris på 15 
kr. pr. ton vil betyde, at der kun skal 
udbringes 3900 ton. 
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Sammenlignende beregninger
For at give et indtryk af slangesystemets arbejdsbehov og kapacitet i forhold til mere traditionelle 
systemer beregnes i det følgende en række driftstekniske parametre for begge systemer: 

Forudsætninger for konventionelt system: 
- læsstørrelse 15, 20, 24, 30 ton 
- pumpekapacitet ved lager 300 ton/time 
- tømmekapacitet = 5000 l/min for læsstørrelse 15 og 20 ton 
- tømmekapacitet = 8500 l/min for læsstørrelse 24 og 30 ton 
- nettokapacitet på pumpe for slangesystem = 131 m3/h
- afstand fra lager til mark 1000 m 

Tabel 3. Driftstekniske parametre (30 ton/ha) 
Konventionelt system 

Læsvægt 

ton 

Spredebredde

m

Hastighed

km/h

Mark

min/ha

Transport

min/ha

Aflæsning

min/ha

Arbejdsbehov 
totalt 

 h/ha    min/ton 

Systemkapacitet 

  ha/h       ton/h 
15 15 6.7 17 16 11 0.78 1.57 1.40 42.1 
20 20 8.0 14 12 9 0.65 1.29  1.70  51.1 
24 24 7.0 10 10 9 0.53 1.06 2.07 62.2 
30 28 6.1 9 8 8 0.43 0.92 2.39 71.6 

Slangesystem 1)

Læsvægt
ton 

Spredebredde
m

Hastighed 
km/h

Mark
min/ha

Forberede/afslutte 
min/ha

Arbejdsbehov 
h/ha    min/ton 

brutto 2)

Systemkapacitet 
   ha/h        ton/h 

brutto 2)

 12 2.9 14.4 5.4 0.41 0.82 2.67 80.1 
      netto 3) netto 3
       0.49 4.20 125 

1) System 1, 2 og 3 
2) Brutto arbejdsbehov og kapacitet er inklusiv forberedelse, afslutning, mm. 
3) Netto arbejdsbehov og kapacitet er eksklusiv forberedelse, afslutning, mm.  

Ovenstående tabel viser klart, at der er en betydelig forskel i kapacitet mellem de to systemer i 
slangesystemets favør, både hvad angår netto- eller bruttokapaciteten. Under de nævnte forudsætninger 
er slangesystemets nettokapacitet 75 – 297 % større end den traditionelle metode med forskellige 
størrelser tankvogne, mens bruttokapaciteten er 90 % større ved den mindste vogntype, og kapaciteten 
er nogenlunde den samme for de to systemer ved den største vogntype.  

Som tabel 4 viser, skal der benyttes meget store vogne, stor læssekapacit og stor tømmekapacitet for at 
det traditionelle system med brug af tankvogn kommer i nærheden af slangesystemets kapaciteter. 
Forskellen vil være endnu større ved større transportafstande. Situationen kan være en lidt anden, hvis 
der køres til mange små marker. Da vil arbejdsbehovet i forbindelse med udrulning/oprulning af 
slanger spille en forholdsvis større rolle for slangeudstyret og dermed reducere bruttokapaciteten. 
Doseringen har ligeledes betydelig indflydelse på kapaciteten for slangesystemet, idet f.eks. en 
fordobling af doseringen fra 20 til 40 ton/ha betyder en 48% forøgelse af kapaciteten målt i ton/time.  

En alternativ systemsammenligning kunne være mellem et system, hvor der køres til et bufferlager ved 
mark, og derefter spredes på selve marken med henholdsvis slangesystemet og en traditionel tankvogn 
med slæbeslanger. Under i øvrigt de samme forudsætninger som for tabel 4 viser en sådan 

Figur 2. Omkostninger pr. ton og årlig udbragt mængde
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Forudsætninger vedr. omkostninger 

Investering
12 m slangebom med 
flowmåler 100.000
Pumpe med sugeslange, 
haner og koblinger 70.000
200 m slæbeslange med
slangetromle, samt 
300 m transportslange 190.000
Samlet pris 360.000

Rente           5 % p.a. 
Inflation           2 % p.a. 
Afskrivning            15 % p.a. 
Kalkulationsperiode         10 år 
Vedligehold             70 øre pr. ton 
Løn til traktorfører            150 kr. pr. time 
Traktoromkostninger         250 kr. pr. time 
Kapacitet                           100 ton pr. time 
Dosering                            30 ton pr. ha. 
Maskinstationspris            13,50 kr. pr. ton 



Resume
En alternativ metode til udspred-
ning af gylle er at pumpe gyllen i 
nedgravede rør eller transportable 
slanger. Udspredningen på marken 
foregår via en traktormonteret slæ-
beslangebom. 

Tidsforbruget og kapaciteten ved 
systemet er blevet undersøgt, og 
i sammenligning med den tradi-
tionelle udbringningsmetode, hvor 
gyllen fragtes til marken i tankvog-
ne, må systemet siges at være kon-
kurrencedygtigt, især ved længere 
afstande fra gård til mark. 

Grøn Viden indeholder informatio-
ner fra Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet.

Grøn Viden udkommer i en mark-, 
en husdyr- og en havebrugsserie, 
der alle henvender sig til konsulen-
ter og interesserede jordbrugere.

Abonnement tegnes hos 
Det Jordbrugsvidenskabelige 
Fakultet
Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 89 99 10 28 / www.agrsci.dk

Prisen for 2008:  
Markbrugsserien kr. 272,50
Husdyrbrugsserien kr. 225,00 
Havebrugsserien kr. 187,50.

Adresseændringer meddeles sær-
skilt til postvæsenet.
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Konklusion
I stedet for at transportere gylle 
fra lager til mark ved hjælp af gyl-
levogne er en alternativ metode 
at pumpe gyllen i nedgravede rør 
eller transportable slanger til mar-
ken, hvor selve udspredningen sker 
via en traktormonteret slæbeslan-
gebom. Spredeaggregatet forsy-
nes med gylle via en fødeslange, 
som under udspredningen slæbes 
hen over marken. Karakteristika 
omkring en sådan håndteringsme-
tode er bl.a.
• efter opstilling på marken er der  
    altid flow i systemet, hvilket  
 giver en stor nettokapacitet på  
 minimum 120-130 ton/time
• tomkørsel på marken undgås
• mulighed for en længere  
 udbringningssæson ved undla- 
 delse af tunge transportenheder 
• generel reduktion af jordpak- 
 ning og afgrødeskader ved  
 udbringning i voksende afgrøde
• ren og hygiejnisk udbringning  
 med minimal risiko for spild og  
 lugtgener ved transporten

• det er vigtigt, at arbejdet med  
 forberedelse (udlægning af  
 slanger m.m.) reduceres til et  
 minimum i forhold til totaltiden,  
 hvilket gøres ved udbring- 
 ning med høj dosering samt på  
 større marker. Uhensigtsmæs- 
 sig brug af systemet, som invol- 
 verer meget flytning og opstil- 
 ling, vil typisk kunne reducere  
 bruttokapaciteten til 50-60 ton/ 
 time eller endnu lavere

Flere oplysninger her: 
DJF rapport Markbrug nr. 90, 
Håndtering af gylle ved brug af 
rørtransport. 


