
I 1981 startede Bjarne maskinstation op i det små, ved siden af sit fuldtidsarbejde, 
som chauffør for Ørum Andelsmejeri. Han kom rundt til alle mælkeproducenterne 
i området i kraft af sit chauffør job og derved lærte han mange at kende. Det hele 
startede med en bugseret snitter og traktor med vogn. Løbende, i takt med efter-
spørgslen, kom der flere maskiner til i maskinparken. Domicilet i Tjele er også vok-
set løbende med de mange maskiner. Der plejes primært faste kunder i området 
og ordre kommer ude fra med mund til mund metoden. Gården er fødehjemmet 
for Bjarne og blev overtaget i et generationsskifte i 1990 og løbende moderniseret 
og udbygget. Efterspørgslen på gyllekørsel og møgspredning kom fra kunderne og 
herved opstod behovet for en møgspreder. 

”I takt med mine kunder begyndte at efterspørge møgspredning, begyndte vi at 
kigge på en møgspreder. Jeg startede med et andet mærke, men købte Jeantil i 
1990. Jeantil spreder bedre og holder rigtig godt. Jeg har købt med Hardox stål og 
det holder godt. Andre i markedet kan føles lidt bløde i det, Jeantil er meget stærk 
i konstruktionen. Selvom jeg har haft sten i valseværket eller andre fremmedlege-
mer, så er der ikke sket noget ved det. Prisen er en del lavere end andre på mar-
kedet, men kvaliteten er på lige fod med andre og måske endda bedre på visse 
området. Jeg har aldrig skiftet gearkasse i mine Jeantil maskiner, det gjorde jeg i 
den jeg havde før. Springkoblingen i PTO holder også rigtig godt og har ikke haft 
problemer med den. Jeg kan se jeg ikke har mange driftstop i forhold til andre når 
vi kører ude i markerne. Dybstrøelse der er hårdt trampet sammen, gav min gamle 
spreder problemer, det klarer Jeantil fint. Jeg har anbefalet Jeantil til mange her 
i området og jeg står indenfor produktet, jeg synes de kører rigtig godt. Jeg har i 
de mange år aldrig kostet penge på vedligehold eller reparationer, så det er en 
meget driftsikker spreder. Selve skroget på Jeantil har andre i markedet endda 
fået øjnene op for, så du kan se andre med samme udformning i dag i Danmark.” 

– Bjarne Skydt – Maskinstationsejer 
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Faktaboks
Tjele Maskinstation

Ejer Bjarne Skydt og hustru
 

Startede i 1981

4 ansatte

40+ maskiner i maskinparken

Lokal maskinstation
 

Arbejder meget for kvægbrugere

Har 2 Jeantil spredere 

Tjele maskinstation har gode erfaringer 
med Jeantil møgspredere 


