Nytt plogmärke för Sverige

MachineGruppen AB i Staffanstorp Startar 1. mars förhandlats fram av Ovlac
plogar.
MaskinGruppen AB i Staffanstorp startar den 1 mars med förhandlats fram av Spanska Ovlacplogen. "Efter att MI slutat samarbete med Kuhn har MaskinGruppen tagit hand om ett nytt
plogmärke som passar det svenska förhållandet och det finns nu", säger Sven Bengtsson, MGs
försäljningschef.

Ovlac plogen.
Företaget Ovlac är från Spanien, 250 km norr om Madrid, och från och med 1936 och är
fortfarande en ekonomiskt solid familjeföretag och drivs idag av två bröder som är 3: e
generationen. Fabriken är 11 000 m2 och det finns 70 anställda. Huvudprodukten är definitivt
plogar och producerar cirka 500-550 enheter per år, vilket är ungefär hälften av deras produktion.
60% av deras produktion exporteras.
Ovlac tillverkar nästan alla möjliga versioner av plogar som börjar med fem typer väcker
uppmärksamhet från 110 hk och steg upp till 285hk och fureantal 2-6 veck på bakmonterade
modellerna. Det finns tre typer av stensäkringar som är fjäderbultar, mekanisk automatisk utlösare
med bladfjädrar eller hydraulisk auto-trigger för lättare justering av olika jordtyper. Plogen fåra
bredden kan alla plogar justeras - L-modellen är i steg och på den S-modellen är den kontinuerliga
hydraulisk variabel. Plogarna kan levereras med det nya V-90-underplogen som är 3 lager härdat
till 62 HRc och är 8 mm tjockt. V-90 har den unika förmågan att förvandla även styv lerjord väl runt
och lämna en lämplig bred fåra botten för nu breda 650mm eller 710mm brett däck. Alternativt
kan ett skakformark lämpligt för klibbiga jordtyper såsom humus väljas.
Ovlac har över 25 års erfarenhet av den något speciella och unika funktionen som drivaxeln är
svängbar. Det fungerar i praktiken av traktor nedre länkarna låsas i mittläget, och sedan plogen
kan fritt följa med mycket mindre belastning av strukturen för att följa och bieffekt är att plogen är
lättare att ställa in. Om du inte vill använda systemet, låser det helt enkelt och plogen justeras
traditionellt.
Ovlac gör också halvkurva plogar från 5- till 8 furor.

Ovlac Mini-plogen
En riktig specialitet från den spanska fabriken är deras Mini-plogen. En mini plog är en On-land
plogen särskilt utformade för att plöja in i mindre arbetsdjup med (Peel-plöjnings) och samtidigt
gör en något bättre blandning av växtmaterial och jord, som är en stor önskan från organiska
jordbrukare. En stor argument kommer också att kapaciteten - en 9 fåra plog lösas genom en 150180hk och har en arbetsbredd på 3,46m

Nytt plogmärke för Sverige
Enligt Sven Bengtsson är Ovlac plogar precis vad Maskingruppen har letat efter och de ser fram
emot att komma igång med presenter plogar till sina kunder.

Farm Implement ApS.
Det danska företaget "Farm Implement, ApS" är ett systerföretag till "Ploveksperten ApS" och
båda drivs av plöjning mästaren Jens Iversen, som vann VM 1996 och efter 19 års paus uppnått en
brons vid VM i Danmark 2015.
Farm Implement ApS ansvarar för Ovlacs försäljning i alla 4 nordiska länder och allt börjar i Sverige
med MaskinGruppen i Staffanstorp. Farm Implement Ltd är till skillnad från en normal importör
från kostsam länk mellan fabriken och återförsäljare - reservedelar och maskiner levereras direkt
från fabriken till återförsäljaren - endast den organisation, träning och delvis eftermarknad som
Farm Implement ansvarar för.

Nytt koncept med bättre uppstart och service.
"Det är helt klart att Ovlac-plogarna kommer att säljas efter ett nytt koncept - alla nya och
begagnade plogar kommer och kommer att startas noggrant av återförsäljaren och det kommer
att bli ett extra besök efter några veckors användning där plogarna kontrolleras och skärps", säger
Jens Iversen och fortsätter "det är en kostsam jobb men efter erfarenheterna av Plovekspertens
Plogjusterings jobb i Danmark är det en nödvändighet för att uppnå optimala resultat och därmed
nöjda kunder" Så det väntar en stor kurs av mekanisk koncernstab här efter Aabenhus.

MaskinGruppen AB i Staffanstorp.
MaskinGruppen AB i Staffanstorp är MF s distributör i Skåne och drivs idag av Sven Bengtsson, Kaj
Ohlsson och Mikael Nilsson.
Förutom MF handlar maskinkoncernen också med jordbruksmaskiner från HE-VA och Machio.

Visning och introduktion torsdag och fredag den 8 och 9 mars.
MaskinGruppen AB inbjuder dig til visning och introducera Ovlac torsdagen den 8 mars, 13-21 och
fredagen 9 mars från 10:00 till 16:00, där alla är välkomna och erbjuder kaffe, tårta och korv.

For mere information:
Sven Bengtsson, mobil 0703-335272
Eller
Jens Iversen, mobil +45 41118111

