Tipvogne,
Tipvogne, 12,5
12,5 - 25 ton
Thyregod A/S
producerer moderne
landbrugsvogne, der
alle leveres med
hydraulisk bagsmæk og
bremser.
Ekstra høje sider kan
leveres til alle tipvogne.

Biocover

NYHED

Alle vogne er som
standard med affjedret
boggie. 15½ - 25 ton
har alle affjedret træk,
hydraulisk støtteben og
konisk lad som
standard.
Alle 3-akslede vogne
har 1 eller 2 drejbare
akseler, evt. tvangsstyret. 25 ton med 2 drejbare aksler.

Entreprenørvogn 10 - 15,5 t
En meget kraftig vogn,
hvor 15,5 t vognen har
10 mm bund og 8 mm
sider. Vognen er som
standard monteret med
affjedret trækstang,
hydrauliske støtteben,
bremser og hydraulisk
bagsmæk.

NYHED

Rustfri Gyllevogne

GSV 40 græsvognen
dækker behovet for
stor kapacitet ved
ensilering med de
selvkørende snittere.
Hydraulisk bundkædetræk styres automatisk
af den hydrauliske
bagsmæk.

Roeoptagere
Er produceret siden
først i 60érne og er
siden solgt i et stort
stykantal som
2-, 3– og 4-rækket.

Rustfri stål er både
lettere og stærkere
og sammen med
den fuldhydrauliske
undervogn er
vognes levetid forøget med flere år.

Helgalvaniseret gyllevogn

Radrenser TRV
Vision Control styringen
sikrer en nøjagtig
optisk styring ved hjælp
af kameraer.
TRV radrenseren kan
leveres som 6, 8, 12 ell.
- 18 rækket, eller individual for specialafgrøder.

Gyllevogne fra 12-24T:
Helgalvaniseret.
Med slangebom eller
Nedfælder. Forberedt for
kran og lift. Med mulighed
for individuel bomafblænding.

40 m3 græsvogn

NYHED

Renser og ensilere
hele roen, så den er
klar til samensilering
med majsen. Det vil
give foderet en højre
fordøjelighed og øge
energiindholdet.

Et helt nyt system, som
ved hjælp af et dobbelt
slæbeslangesystem
overdækker rå gylle med
et surt gylleskum og dermed reducere
ammoniakudledningen
med 85 %

2 eller 33-akslet vogne

Samensilering

Gyllehåndtering
På gylleområdet
har vi et bredt sortiment af Kimadan
gyllepumper og
-mixer.

TRTR-7 roerenser
Sikrer en grundig
rensning af roerne.
Rensebordene leveres
med stålvalser eller
gummiruller, og en
kraftig John Deere
motor sikrer en høj
kapacitet.

TSRTSR-4000
4000 stenrive
94 specielhærdede
ståltænder bearbejder
marken i 4 meters
bredde og ned til 10
cm. dybde.

THYREGOD
Du kan møde os overalt på jorden,
hvor moderne og højteknologiske
landbrugsmaskiner værdsættes !

THYREGOD
En moderne og innovativ virksomhed, der har mere end 100 års
erfaring med at designe, udvikle og
producere landbrugsmaskiner.

TSTS-1500 stensamler
Fuldhydraulisk drevet,
med 1.5 meters
Arbejds-bredde, og
mulighed for vibrerende
kæder. En maskine med
en meget høj kapacitet.

Program:
Program:
* Roe samensilering
* 6 - 18 rækket radrenser.
Underleverandør:
Underleverandør:
At være sammen er
begyndelsen !
At holde sammen er
fremskridt !
At arbejde sammen
er vejen til gensidig
succes !

Som underleverandør
Er vi gearet til at løse
opgaver af enhver art,
- ingen for små . .
..
og næsten ingen for
store !

* 2 til 4 rækket roeoptager.
* Roe rense- læssere.
* Landbrugsvogne, 12½ - 25 T.
* Entreprenørvogne 10 - 15 T lasteevne
* Græsvogn, 40 m3.
* Rustfri Gyllevogn — NYHED
* Biocover — NYHED
* Gyllevogne fra 12-24 T
* Gyllepumper
* Gyllemixere
* Slæbeslangesystem
* Nedfældere
* Stenrive.
* Stensamler.
* Underrleverandørarbejde.
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