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● BRITTISKA maskintillverkaren JCB kollar nu allvarligt om det går
att köra entreprenadmaskiner på vätgas. Det kan man utläsa efter att
JCB:s utvecklingsbolag köpt in sig som delägare i ITM Power som
utvecklar bränslecellssystem för vätgas. Enligt ett uttalande från
JCB:s ägare är målet att vara en aktiv och drivande delägare för att
skynda på utvecklingen mot vätgasanvändning i maskiner.

N HiTech
130-160 hk
EKONOMIN.

”Boxarna är ju
förhållandevis
kostsamma,
men för mig
var det viktigt
att ha en lagård som var i
princip flugfri
eftersom jag
ligger i närheten av ett bostadsområde”,
säger Alf Håvar
Bro.
FOTO:
HAMPUS LUNDGREN

Inklusive fabriksmonterad
frontlastare Q46
Pris från

659.000:(Prisexempel gäller N113 HiTech)

MODERNT. När den nya lagården byggdes stod hygienen i fokus.
Totalt finns 190 djur på gården, varav drygt 40 är mjölkkor.

– Vi vill ju tro att vi kommer med
en ny industristandard. Det finns
i dag självklara komponenter i

Hur ser möjligheterna ut för att
skapa en ny industristandard?
– Det är ju ett långsiktigt arbete men jag ser möjligheterna som
goda.
Hans Dahlgren
040-601 64 86 • hans.dahlgren@atl.nu
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Priser exkl moms. Gäller t o m 2015-04-30.
Traktorn på bilden kan vara extrautrustad.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Maximalt betalt.
Minimalt med skador.
Kontakta vår virkesköpare i Gävle, Sandviken och Österfärnebo och få
ännu fler skäl att sälja skog till oss. Jenny Eriksson, tel 070-225 61 38.

www.lantmannenmaskin.se, 0771-38 64 00
www.kalmarlantman.se, 0480-611 00

YOUR
WORKING
MACHINE.

LH1503

Hoppas på ny standard

lagårdar, som mjölkmaskiner,
fodermaskiner, gödselskrapor,
men utrymmet där djuren finns
och ligger ner kräver fortfarande
en människa för att sköta.

FABRIKSGARANTI

Tidigare har man haft för få
golv ute för att mera vetenskapligt kunna studera effekten på
kalvarna men hoppas nu snart
kunna bekräfta resultaten. Själva är man övertygade om fördelarna och tror att tekniken har
framtiden för sig.

