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30 ÅRS  
ERFARRING
Hos AgroBag har vi mere end 30 års erfaring inden for landbrugssektoren og har været 
i branchen siden 1990. Derfor har vi gennem årene set behovet for en mere sikker og 
driftsoptimeret løsning for tømning af bigbags.  Det har resulteret i udviklingen af 
vores unikke patentanmeldte redskab: AgroBag.
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MED AGRO BAG 
ER DET NEMMERE
VI  HAR NYTÆNKT  MÅDEN AT  TØMME BIGBAGS

HASTIGHED
Med en AgroBag monteret på gødningssprederen bliver bigbags tømt 
på kun fem sekunder, hvilket er hurtigere end nogensinde før.

OPTIMERING
Den daglige drift bliver optimeret med AgroBag, da landmanden får tid 
til øvrige arbejdsopgaver og kan dermed styrke bundlinjen økonomisk.

SAFETY
At tømme bigbags manuelt kan være risikofyldt for landmandens 
sikkerhed. Med AgroBag kan du tømme bigbags trygt og sikkert fra 
førerhuset.
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NYT REDSKAB
TIL TØMNING AF 
BIGBAGS

Med AgroBag har vi forsøgt at løse et generelt behov i landbrugs-
branchen ved hurtigere, nemmere og sikrere åbning af bigbags i 
gødningssprederen. 

Selvom AgroBag virker på en enkel og simpel måde, er resultatet 
af denne løsning en kombination af kompliceret, mekanisk teknik 
blandet med et design af bløde kanter og former for at opnå en flot 
udstråling som en komponent til din gødningsspreder.

AgroBag er derudover udstyret med justerbare profilrør med 
gennemgående huller, som gør det muligt for landmanden at fin-
justere sin AgroBag til sin egen gødningsspreder, uanset model 
eller mærke. Desuden er den CE-mærket.

VORES PRODUKT
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FAKTA

1 .  HAST IGHED AF  TØMNING
Med AgroBag har du mulighed for at tømme bigbags hurtigere end nogensinde før. Med 

to AgroBags monteret på en gødningsspreder, kan landmanden tømme to bigbags på bare 

fem sekunder. Til sammenligning tager det 90 sekunder at tømme to bigbags med en manuel 

betjening. Derfor kan du med AgroBag komme hurtigere gennem arbejdet.

3 .  ARBEJDSMILJØ
Udover driftsoptimering var en af hovedårsagerne til, at vi har udviklet AgroBag, drifts-

sikkerheden og arbejdsmiljøet. At tømme bigbags manuelt med kniv kan i nogle tilfælde 

være forbundet med en vis risiko, idet man har at gøre med en med stor sæk på minimum 

600 kg, og man skal derfor altid have et vågent øje, hvis man opholder sig i nærheden af en 

bigbag under tømning.

Denne manuelle form for tømning af bigbags i landbruget har dog eksisteret i så lang tid, vi 

kan huske, og der har aldrig før været en løsning på denne proces. Men med AgroBag fjerner 

vi nu denne risiko, da vi giver landmanden mulighed for at tømme bigbags trygt og sikkert 

inde fra sit førerhus.

4 .  BESPARELSER
På større landbrugsbedrifter har man oftest to mand i gang under tømningen af bigbags. 

En mand der kører teleskoplæsser, og en mand der skærer. Med AgroBag vil man have 

muligheden for at spare en mand helt væk, således at der nu kun skal bruges en traktor-

fører. Det giver meget større fleksibilitet, at man kan sætte en mand til at klare andre 

relevante arbejdsopgaver, mens der foregår tømning af bigbags.

OM AGRO BAG

2.  DRIFTSOPTIMERING
Landmanden har med AgroBag mulighed for at optimere sin daglige drift ved at tømme 

alle bigbags inde fra førerhuset, hvilket giver mere tid til øvrige arbejdsopgaver og styrker 

bundlinjen rent økonomisk. I nutidens landbrug bruger man rigtig mange ressourcer på at 

nytænke fremtidens landbrugsdrift, og man bruger i dagligdagen allerede ISOBUS, com-

puterstyring, droner osv. Derudover er man også i gang med at teste robotteknologi, der 

kører på både biodiesel og solenergi, som skal automatisere den daglige landbrugsdrift i 

fremtiden og spare mandskab væk.

Med AgroBag ønsker vi at tænke i innovative baner og bidrage til fremtidens autonome 

landbrugsdrift, idet AgroBag erstatter en proces, der før var manuel, men som altså nu er 

nyopfundet og driftsoptimeret.
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INNOVATION OG
PERFEKTION

Automat isk  tømning  a f  b igbags
AgroBag er et sikkert og brugervenligt redskab til landmanden, 
som ønsker at lette tømningen af bigbags og forbedre arbejds- 
miljøet under fyldning af gødningssprederen. 

Redskabet er både en stabil og pålidelig driftsløsning med lave 
vedligeholdelsesomkostninger, der giver større fleksibilitet og op-
timerer de daglige arbejdsopgaver på landbrugsberiften
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Knivsystem

Sikkerhedssystem

Justerbare  bes lag

Låsesystem

Justerbare  pro f i l rør

F lexsystem

Hejsekroge

Bes lag

S ikker  monter ing  med  M-16  bo l te



AgroBag-platformen er universal, men alle beslag er individuelle 
afhængig af den enkelte gødningsspreder for at sørge for, at 
AgroBag passer til de vinkler, som kanten har. 4 bolte af rustfri stål 
er det eneste der skal bruges, til at spænde og installere produktet. 
Der er hverken behov for at bore eller svejse under installationen 
af AgroBag.

UNIVERSAL  PLATFORM
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BØGBALLE BREDAL AMAZONE

KVERNELAND KUHN/RAUCH TRAILERS

KOMPATIBLE
MODELLER



Billedcollage med visning af forskellige muligheder for installation 
af AgroBag i spredere og vogne. AgroBag kan tilpasses alle typer
af speredere og vogne, og begrænser sig ikke til de fremstillede 
modeller nedenfor.

BILLEDER AF  INSTALLAT ION I 
SPREDERE  OG VOGNE

1212



14



KONTAKT- 
INFORMATION
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Agro Bag A/S

(+45) 30 11 30 72
mb@agro-bag.dk 

Gummersmarkvej 17 
4632 Bjæverskov

Danmark

www.agro-bag .dk


