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MPH Balvagn
JUSSI VIITASALO, VIITASALON MPY

Metallipalvelu Hartikainen Oy
83900 JUUKA
http://mph-products.com

Vår kunderfarenhet om MPH Balvagn

Bild 1. Jussi Viitasalo (Viitasalon MPY/Jordbruk Kooperativ) och MPH Balvagn.
Jussi Viitasalo (Viitasalon MPY) är mjölkproducent från Sievi, Finland. Jussi har cirka 50
mjölkande kor och 70 kvier jordbruksmark, som består av 125 hektar fält och ungefär
samma mängd av skogen. Jussi matar sina kor med ett foder bland annat mat och han
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balar cirka 1000 rund balor varje år. En liten del av balor har sålts till andra
mjölkproducenter i regionen.
Jussi har använt två eller tre traktorer för att samla balor från fälten, en för lastning av
trailer, en för transport och tredje för lossning av balor från trailer på bondgården.
Jussis intresse för MPH Balvagn vaknade, när han såg MPH Balvagn video av balors
samling, transport och lossning av balor. Jussi köpte MPH Balvagn i juli 2018 och han
märkte att MPH Balvagn med bromsar är helt säkert att använda på vägen. Det var inte
nödvändigt att binda lasten och han sparade mycket tid. Han kommer att spara mer tid
på nästa sommarsäsongen, när han kommer att samla 1000 balorna. Antalet balorna
kommer att växa, eftersom hans nya fält är cirka 10 km från bondgården.

Bild 2. Jussi Viitasalo och uppsamlade balorna.
MPH Balvagn drivs bakom en bale, när racket är i en nedåt position. MPH Balvagn körs
framåt och balen samlas in när den befinner sig i racketen. Racketen lyftes ca 40 cm
och vagn körs till nästa balen. Nästa balen tas till racketen som tidigare, balorna är i en
aning av placerad inuti stället. Totalt antal av balorna är 10 st i MPH Balvagn och de
kan vara tunga fodrar. Det finns en video på MPH Produkter webbsidor, som visar
MPH Balvagn i en åtgärd; http://mph-products.com/sv/produkter/balvagn/.
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Jussi Viitasalo noterade andvändningen av MPH Balvagn var speciellt säkert, när
balorna var våta. Det fanns ingen fara att släppa balorna från balvagnen. Han sade
också att avtrycket till ett fält var minimum, när han körde delvis lastad vagn på ett
mjukt fältområde. Han var mycket glad över effektiviteten och snabbheten hos den
delvis lastade balvagnen, eftersom en av hans syften var att transportera balorna till
en viss del av fältet för vidare transport.

Bild 3. Jussi Viitasalos samling av balorna.
Jussi samlade också halmbalor och han klockade, att han samlade 40 halmbalor på 32
minuter inklusive 1 km transport mellan fält och bondsgården. Fältets område var 10
hektar.
Framtiden för balansamlingen ser väldigt ljus ut på Jussi, för att than nu har effektiv
maskin för en samling, säkert transport, maskin med bromsar och inget behov av att
knyta lasten. Dessa saker sparar hans tiden och den säkrade vägtransporten ger
honom och andra trafikanter mindre saker att oroa sig.
MPH Balvagn behöver inte en stor traktor, ofta äldre traktorn som kallas den andra
traktorn passar mycket bra för andvändningen av MPH Balvagn. Det är ofta så att
andra traktorer är mindre och de rör sig smidigt med MPH Balevagn på bollens
fältuppsamling. Jussi använde Massey Ferguson 575 (66 hk) och han märkte att
hydrauliken var tillräckligt och traktorn rör sig smidigt i fältoperationen.
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Metallipalvelu Hartikainen Oy (MPH Produkter)
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