
DANSK KVALITET

DK

ARBEJDSBESPARENDE
S T R Ø M A S K I N E R



Et renere, sundere og 
mere komfortabelt miljø 

for dine køer

OPTIMER køernes 
komfort, staldhygiejne og 

yversundhed

REDUCER 
celletallet og risikoen for 

yverbetændelse

MINIMER 
omkostningerne til  

sygdomsbehandling  
samt reducere tabt  

udbytte og maksimere 
afkastet

FORØGER  
mælkeproduktionen og 

effektiviteten i landbruget

PERFEKT EGNET
til robotstalde

PÅLIDELIGE 
OG SLIDSTÆRKE 

MASKINER 
til professionel 

kvægbrug

4-i-1  
Skraber, fejer, strør og 

desinficerer i én arbejds-
gang!

FORBRUGET AF 
STRØELSEN  

reduceres i forhold til 
manuel strøning

NEDBRING 
lønomkostningerne 

ved at reducere den tid, 
som det tager at rengøre 
sengebåsene og sprede 

strøelse

PRODUCER MÆLK  
af den højest mulige 

kvalitet

BREDT SORTIMENT 
af modeller og redskaber

BOBMAN
– Vejen til bedre mælk!

BOBMAN er specifikt udviklet til at skabe et renere, sundere og mere 

komfortabelt miljø for dine dyr, så dit kvæg kan producere mælk af den 

højest mulige kvalitet.

BOBMAN til kvægbrug gør det nemt at udføre almindelig rengøring og 

vedligeholdelsesarbejde. BOBMAN strømaskine fejer sengebåsene 

og spreder ny strøelse i én arbejdsgang. Det er afgørende for at holde 

celletallet nede, at der jævnligt fjernes smitsomme bakterier og fyldes op 

med ny strøelse i sengebåsene. Når disse to handlinger udføres samti-

dig, er resultatet højere mælkekvalitet og større udbytte. Samtidig tager 

det kortere tid at rengøre sengebåsene, hvilket forbedrer effektiviteten.

BOBMAN fjerner urin, afføring, forurenet strøelse og mælkesekretion. 

Men der er endnu flere fordele ved BOBMAN: Ud over at ovennævnte 

fjernes fra sengebåsene og dermed gør området renere, erstattes 

den gamle strøelse af ny strøelse, så dit kvæg får et tørt underlag at 

ligge på.

BOBMAN omfatter et stort sortiment af modeller, så du kan være sikker 

på at finde en maskine, som opfylder alle dine behov: Strømaskinen er 

velegnet til mælkeproducenter i alle størrelser og vil medføre bedre 

hygiejne i de områder hvor ens kvæg opholder sig i.
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GALVANISERET 
MODEL

TILGÆNGELIG!

  Skraber, fejer, strør og desinficerer i én arbejdsgang!

  Perfekt til at strø snittet halm, savsmuld, træflis, kalk 
eller desinfektionspulver

 Selvlæssende strøkasse

 Trehjulstræk

  Den ideelle løsning fra mellemstore til store 
besætninger

 Kompakt og alsidig

  Kan udstyres med ministrøkasse til at strø desinfek-
tionspulver

–  en hurtig og effektiv strømaskine –  kompakt og alsidig selvlæssende 
strømaskine

SUPER FRONTLOAD

BOBMAN Super strøer på en enkelt og rationel måde, 
strøelsen under kvæget i et ensartet lag. Strømaskinen 
er meget manøvredygtig og kræver et minimum af plads.

		Skraber, fejer, strør og desinficerer i én arbejdsgang!

  Perfekt til at strø snittet halm, savsmuld, træflis, kalk 
eller desinfektionspulver

 Anbefales til op til ca. 150 sengebåse

 Kompakt og manøvredygtig

 Manuel læssende

  Strømaskinen kan leveres med 1 WD eller 3 WD alt 
efter behov

  Kan udstyres med ministrøkasse til at strø desinfe-
ktionspulver

  BOBMAN Super har større hjul end sine forgæn-
gere. Det giver maskinen større frihøjde og bedre 
manøvredygtighed i forbindelse med kanter og 
ujævne overflader i stalden.
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 Perfekt til store besætninger med mere end 200 sengebåse

 Hydraulisk selvlæssende strøkasse

  Perfekt til at strø snittet halm, savsmuld, træflis, kalk eller 
desinfektionspulver

 1 m3 volumen i strøkasse

  Betjenes af én person – skraber, fejer, strør og desinficerer 
i én arbejdsgang!

 Kompakt og nem at manøvrere

 Fuld hydraulisk skraber og hydraulisk roterende børste

  Kan udstyres med ministrøkasse til at strø desinfektions- 
pulver

  Udstyret med LED-forlygte, der giver bedre sigtbarhed 
tidligt om morgenen og sent om aftenen.

–  tidsbesparende og effektiv selv- 
læssende strømaskine til store 
besætninger

SELFLOAD

Efter de begyndte at bruge dette udstyr har Marcus lagt 
mærke til, at effektiviteten er forbedret.

“På et tidspunkt fordelte jeg strøelse i alle sengebåsene 
med en greb,” siger han. “Nu kan jeg fordele strøelse i 100 

sengebåse med denne maskine.”

Desuden har han bemærket, at køernes komfortniveau og 
mælkekvalitet er blevet forbedret. 

“Køerne har ikke længere hudafskrabninger på deres klove 
og ben,” tilføjer han. “Vi har lagt mærke til, at der har været 

færre tilfælde af yverbetændelse, efter vi fik den.”

Kilde: Peggy Coffeen,  
‘Vogel Mejeri demonstrerer, at ledelse er nøglen 
til tre sengetøjstyper’, Progressive Dairy,  
udgivet 21. september 2019.

BOBMAN  •  ARBEJDSBESPARENDE STRØMASKINER  •  2022BOBMAN  •  ARBEJDSBESPARENDE STRØMASKINER  •   20226 7



–  alsidig, stærk og driftssikker 
redskabsbærer

PROMAX

 Skift redskaber på under et minut

 Nem at navigere på steder, hvor pladsen er trang

 Udfør arbejdet fra førersædet i én arbejdsgang!

  BOBMAN Promax har større hjul end sine forgæn-
gere. Det giver maskinen større frihøjde og bedre 
manøvredygtighed i forbindelse med kanter og 
ujævne overflader i stalden.

  Udstyret med LED-forlygte, der giver bedre sigtbarhed 
tidligt om morgenen og sent om aftenen.

		Promax kan leveres med 1WD eller 3WD alt efter behov

    Redskaber og tilbehør

 Fodersnegl, der skubber og blander foderet op

 – Reducerer foderspild og udvælgelse af foder

 – Sparer tid og arbejdskraft

   Dobbelt kost gør det nemmere at rengøre og feje 
foderområder

 – Hurtig rengøring og fejning af foderbordet

 – Forbedrer hygiejnen og sparer tid

  Skraber, sidekost og ministrøkasse til  
desinfektionspulver

 –  Kost fejer rent i den bagerste del af sengebåsen

 –  Skraber gangarealer rene for gylle

 –  Forbedrer hygiejnen i stalden med bedre 
mælkekvalitet til følge

 – Sparer tid og arbejdskraftLet at betjene!
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 Mulighed for hydraulisk selvlæssende strøkasse

 0,8 m3 volumen i strøkasse

  Den ideelle løsning fra mellemstore til store besæt-
ninger

 Kan bruges til at strø forskellige typer for strøelse

 Mulighed for skraber

 Kan også bruges som en lille foderblandevogn

 Hydraulisk selvlæssende strøkasse

 1,1 m3 volumen i strøkasse

  Perfekt til store besætninger med mere end 200 
sengebåse

  Betjenes af én person – skraber, fejer og strør i én 
arbejdsgang!

 Kompakt og nem at manøvrere

  Mulighed for fuldt hydraulisk skraber og roterende 
børste

 Mulighed for strøkasse til desinfektionspulver

  Mulighed for hydraulisk rive til at gøre strølesen 
jævnt fordelt i sengebåsene. 

•  Udstyret med LED-forlygte, der giver bedre sigtbar-
hed tidligt om morgenen og sent om aftenen.

–  multifunktionel strømaskine med 
vertikal snegl og transportbånd

–  perfekt til at strø med blandet  
materiale

MULTILOAD POWERLEAD
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PROMAX SUPER FRONTLOAD MULTILOAD SELFLOAD POWERLEAD

1. OVERKASSE TIL STRØKASSE – 200-400 l 
(0.2 – 0.4 m3)

100 l 
(0.1 m3) – – –

2. MINISTRØKASSE TIL  
DESINFEKTIONSMIDDEL 
10 L / 15 KG

Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig – – Tilgængelig

3. OVERKASSE TIL  
MINI-STRØKASSE TIL  
DESINFEKTIONSMIDDEL,  
YDERLIGERE, 10 L / 15 KG

Tilgængelig – – – – Tilgængelig

4. STRØKASSE TIL  
DESINFEKTIONSMIDDEL
30 L / 40 KG

– – – – Tilgængelig –

5. SIDEMONTERET  
HYDRAULISK BETJENT  
ROTERENDE BØRSTE

Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig – Tilgængelig Tilgængelig

6. HØJDEJUSTERING AF BØRSTE
Parallelogram

Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig – Tilgængelig Tilgængelig

7. EKSTRA MIKSER TIL SNITTET 
HALM
Forebygger brodannelse

– Tilgængelig Tilgængelig – Tilgængelig –

8. TILPASNING TIL MONTERING  
AF REDSKAB FORAN/A-RAMME Medfølger – – – Tilgængelig Tilgængelig

9. FODERSNEGL 
110 cm
Til at blande og skubbe foderet op

Tilgængelig – – – Tilgængelig Tilgængelig

10. SKRABER
104 cm Tilgængelig Medfølger Medfølger Tilgængelig – –

11. SKRABER
145 cm Tilgængelig – – – – –

12. HYDRAULISK SKRABER
120 cm – – – – Tilgængelig Tilgængelig

13. DOBBELT KOST 
2 x 65 cm diameter 
Gør det nemmere at rengøre 
og feje foderområder

Tilgængelig – – – Tilgængelig Tilgængelig

14. LED-FORLYGTE Medfølger Tilgængelig Tilgængelig – Medfølger Medfølger

15. CYKLONFILTER Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig

16. MASSIV HJUL Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig

17. FODERBLANDER – – – Tilgængelig – –

18. PRESENNING – Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig – –

TILBEHØR
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18

Photos, technical specifications and design are for informational purposes only. We reserve the right to make changes without prior notification.
Copyright © 2019-2022 Jydeland
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PROMAX SUPER FRONTLOAD MULTILOAD SELFLOAD POWERLEAD

BREDDE 1 m 1 m 1 m 1,1 m 1,2 m 1,2 m

LÆNGDE 1,4 m 2,4 m 2,4 m 2,5 m 2,7 m 2,8 m

HØJDE 1,3 m 1,3 m 1,3 m 1,5 m 1,7 m 1,7 m

VÆGT M.  
DIESELMOTOR 350 kg 500 kg 550 kg 600 kg 850 kg 900 kg

VÆGT M.  
EL-MOTOR 450 kg 600 kg 650 kg 700 kg – –

VENDEDIAMETER 1,4 m 1,8 m 1,8 m 2,5 m 2,4 m 2,4 m

FRIHØJDE 17 cm 17 cm 17 cm 20 cm 15 cm 15 cm

TRÆK 1- eller 3-hjulstræk 3-hjulstræk

STRØELSE
Kalk eller 

desinfektions-
pulver

Snittet halm (maks. Længde 5-6 cm), 
savsmuld, træflis, papirgranulat, kalk 

eller desinfektionspulver

Gyllefiber, tørv, 
kalk, desinfekti-

onspulver eller en 
blaning af snittet 

halm, kalk og 
vand

Snittet halm (maks. 
Længde 5-6 cm), 
savsmuld, træflis, 
papirgranulat, kalk 
eller desinfektions-

pulver

Gyllefiber, tørv, 
kalk, desinfekti-

onspulver eller en 
blaning af snittet 

halm, kalk og 
vand

LÆSSER Manuel Selv-læssende

STRØKASSENS- 
VOLUMEN

20 L  
(0.02 m³)

500 L 
(0.5 m³)      

600 L 
(0.6 m³)

600 L 
(0.6 m³)

1000 L 
(1 m³)

1100 L 
(1.1 m³)

OVERKASSE 10 L 
(0.01 m³)

200 L 
(0.2 m³)

200 L 
(0.2 m³) –

SKRABERENS 
BREDDE 1 - 1,4 m 1 m 1 m 1 m 1,3 m 1,3 m

BØRSTENS  
DIAMETER 65, 75 & 85 cm.

SPREDEAFSTAND Op til 1 m Op til 2 m

MOTOR

Diesel HATZ
Luftkølet

1 cylinder
10 hk

Diesel KUBOTA
Vandkølet
2 cylindre

13 hk

HASTIGHED 8 km/t 12 km/t

BRÆNDSTOFTANK 5 l 15 l

STØJ 96 db 88 db

ELEKTRISK  
MOTORER 4 KW –

BATTERI - LEAD-
CRYSTAL 4x 12v 70 amp –

DRIFTTID 45 min –

VOLT 48 V –

STØJ 61 db –

HASTIGHED 10 km/t –

BATTERI - LITHIUM 4x 24v 65 amp –

DRIFTTID 60 min –

VOLT 48 V –

STØJ 61 db –

HASTIGHED 10 km/t –

SPECIFIKATIONER

EL-MOTOR

DIESEL

Fås med Diesel- og El-motor
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KVALI- 
TET

HOLD- 
BARHED

VEL 
FÆRD

NOTER
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Hvis du vil forbedre effektiviteten i dit kvægbrug, er vores sortiment 

af BOBMAN strømaskiner det perfekte valg!

Find den nærmeste BOBMAN forhandler og serviceudbyder i dit 

land på www.bobman.dk

Hvis du ønsker flere oplysninger om en af disse maskiner, er du 

velkommen til at kontakte os på 86 36 33 00

Du kan også kontakte vores salgsteam på jydeland@jydeland.dk

 Denmark  
Belarus

Belgium

Czech Republic

Canada

France

Finland

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Israel

Iran.

Italy

Japan

Latvia

Lithuania

Norway

Netherlands

Poland

Portugal

Russia

Serbia

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

Turkey

United Kingdom

Ukraine

USA

GLOBALT 
FORHANDLERNETVÆRK  
& SUPPORT

Denmark 
Headoffice

Bobman – Danmark

bobman.jydeland

BOBMAN

BOBMAN
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Forhandler:

Jydeland Maskinfabrik A/S 

Drammelstrupvej 2
8400 Ebeltoft
Danmark

Tel: (+45) 86 36 33 00
www.bobman.dk
jydeland@jydeland.dk


