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Vogne til mange formål
HM og Montenegro sneglevognene fra Horsens Maskiner kan blandt andet bruges til  
gødning, udsæd, frakørsel, transport og foderbus - det giver dem en høj udnyttelse

En sneglevogn er mange ting. De fleste 
af slagsen kan kun bruges til udkørsel og 
transport af afgrøder i høstperioden. Re-
sten af året holder de stille i maskinhuset 
og samler støv.
Hos Horsens Maskiner er vi imidlertid 
ikke i tvivl om, at økonomien i en sneg-
levogn hænger sammen med, at den kan 
bruges til flest mulige formål året rundt.
Vores HM sneglevogne kan derfor - 
udover i høst - bruges til en række formål 
som transport og påfyldning af handels-
gødning/såsæd, til transport og foderbus 
fra blanderi til staldanlæg.
Det kan vores vogne, fordi de både kan 
rengøres ordentligt mellem de forskel-
lige typer brug, og fordi de kan nemt kan 
skræddersys til de individuelle behov.
I spøg plejer vi at sige, at HM i forbin-
delse med sneglevognene betyder home 
made - nemlig at de bliver bygget her i 
Danmark af Rådved Maskinfabrik og 
samlet hos Horsens Maskiner.

Nem at gøre ren
Det nytter ikke noget, at vognen tæres 
op, når der har været gødning i den. 

Korn og foder må heller ikke forurenes 
med handelsgødning, hvis vogne har 
været brugt til det.
Hvis der har været bejdset såsæd i sneg-
levognen, skal den også kunne gøres godt 
ren, før den igen bruges til frakørsel i høst.
Mellem forskellige typer afgrøder skal 
det også være muligt at lave en ordentlig 
rengøring. Det gælder både ved skift fra 
eksempelvis raps eller frø til korn og så 
videre. Men også, hvis man har fremavl, 
hvor sorter ikke må blandes.

Flere typer vogne
Hos Horsens Maskiner ved vi også, at 
der er flere typer kunder, som efterspør-
ger forskellige typer sneglevogne. Vi har 
derfor også Montenegro sneglevognene 
fra Argentina. De minder på flere måder 
om HM sneglevognene og har de samme 
gode egenskaber.
Men de er lidt mere enkle og har en ander-
ledes konstruktion, der gør dem billigere.
De kommer til Danmark uden aksler og 
hjul - og derfor kan man eventuelt selv 
samle dem, hvis man har mulighed for det.
Vi kan også levere dem med aksler og 
hjul efter specifikation.

Fås i mange størrelser
HM sneglevognene leveres i to grundver-
sioner, nemlig HM 25/30 og HM 20/25.
Den største, HM 25/30, rummer op til 35 
kubikmeter, har hydraulisk drejbar bogie 
og laster op til 13 ton pr. aksel. Den findes 
i tre størrelser.
Den mindre, HM 20/25, rummer op til 25 
kubikmeter, er enkeltakslet og laster op til 

20 ton. Den fås i denne ene størrelse.
Begge vogne har bundspjæld under 
tømmesneglen, som leveres i forskellige 
længder helt op til seks meters aflæs-
ningshøjde. Alle modeller har hydraulisk 
sænkbar tømmesnegl og tømmekapacitet 
op til ni kubikmeter pr. minut.
Rullepresenning er standard og pto-kravet 
er 540 omdr./min.
Montenegro vognen leveres med et rum-
indhold på 15,8 kubikmeter og laster op 
til 14 ton. Tømmekapaciteten er op til fem 
kubikmeter pr. minut.

Juri kører i udlandet
Horsens Maskiner har i flere år importeret 
de argentinske Juri såmaskiner, som vi 
kun har solgt et par stykker af i Danmark. 
Den har været med i markforsøg og gjort 
det godt. Den har også haft gode resultater 
i praksis herhjemme.
Anderledes er det uden for vores grænser, 
hvor vi har solgt Juri såmaskiner i Polen, 
Rusland, Estland, Ukraine, Rumænien, 
Zambia og Uganda. Producenten selv 
sælger dem desuden i Frankrig og Ka-
sakhstan for at nævne nogle lande udover 
det argentinske hjemmemarked.
Men det er som om, at danske landmænd 
ikke rigtig tør binde an med de mulighe-
der, Juri har. Det undrer os lidt, indrøm-
mer vi gerne.

Af Niels Bloch Andersen, sælger, 
Horsens Maskiner

Søren Næsborg 
har gang i salget af 
HM og Montenegro 
sneglevognene, 
som kan bruges til 
mange formål. Han 
har også solgt flere 
Juri såmaskiner 
rundt i Europa.

HM sneglevognene kan skræddersys 
til individuelle behov for eksempel med 
længere tømmesnegl, snegl til gødning 
og udsæd med videre.Her er HM sneglevognen lavet til foderbus.


