Utvärdering test med Pistenbully greentech 20-04-23
Bakgrund
Rörflenodlingen vid Marieberg strax söder om Tidaholm har tidigt i vår varit extremt blöt pga all
vinterns nederbörd. Då vädret tenderar att bli allt besvärligare är det värdefullt att få testa och utveckla
fler alternativa skördesystem för att säkra kommande års skördar.
Via generalagenten Winn Marketing i Umeå kopplades Bengt Pettersson i Västerås in.
Han äger en ombyggd pistmaskin, enligt Pistebully greentechs koncept.
https://www.atl.nu/teknik/nytt-liv-for-pensionerad-pistmaskin/
Per-Ove Persson f.d. HS Skaraborg hyrdes in av Hushållningssällskapet Sjuhärad, för att dokumentera
testet och ordna jord- resp. bränsleprov.

Per-Oves rapport: Jordprov togs eftermiddagen den 23 april.
Provnummer 1-12 på skiftet norr om vägen och nummer 13-22 på skiftet söder om vägen.

Maskinen, en ombyggd pistmaskin med frontmonterad slaghack och rundbalpress bak på maskinen
anlände på kvällen. Den lastades av och skulle senare på kvällen trimmas in och provköras.
Den 24 april skulle sedan en tidsstudie utföras.

Under provkörningen drogs erfarenheten att den torra biomassan av rörflen trasades sönder, dels i
slaghacken men sedan också i rundbalpressen där biomassan tumlade rund och sönderdelades ännu
mer. Den allra största delen av den torra biomassan blev därmed så sönderdelad att den blåste och

ramlade igenom de springor som fanns i maskinen. Det blev ett mycket lättflyktigt bossmoln som
virvlade runt maskinen. Eftersom avgasröret blev varmt och andra utrymmen runt motorn så utbröt en
mindre brand som snabbt släcktes med brandsläckare.
På morgonen den 24 beslöt vi att avbryta och inte gå vidare med tidsstudien på grund av brandrisken.
Det är ganska stora fält med torr biomassa samt anslutande skog som efter några veckors torka också
är ganska torra.
Den tänkta lösningen med rundbalpress fungerade inte i detta material. Det hade troligen varit bättre
med en behållare där materialet hade samlats och körts till fältkanten.

Den övervägande delen av fjolårets rörflen låg ned, ofta ganska platt mot marken så även där
förlorades en del biomassa i form av stubb och oskördad rörflen. Ingen mätning utfördes av detta.
Bärigheten på mossmarken var god och bedömningen är att en normal jordbrukstraktor med
rotorslåttermaskin bör kunna skörda och stränglägga materialet som sedan kan samlas upp.
Pistebully greentech maskinen bedömds kunna utföra skörd under betydligt blötare förhållanden som
till exempel på hösten.
Ett biomassa prov togs av det skördade materialet.
Jordproven och biomassaprovet lämnades in till Eurofins i Lidköping.

Cecilias frågor:
Hade slaghacken kunnat fungera bättre vid annan hastighet eller med någon typ av justering som gav
längre strån? P-O: Nej, slaghacken behöver nog den hastigheten för att suga åt sig materialet.
Skulle någon annan typ av pistmaskin kunna utrustas med ett annat klippaggregat framtill (vilket i så
fall)? P-O: En vanlig rotorslåtter kan nog också fungera
Och en bogserad balmaskin som tar upp materialet från marken istället för att fyllas via blåsröret?
P-O: Så skulle det också kunna fungera. Man kan tänka sig en höstskörd där det läggs i en väldigt tjock
sträng och som senare samlas upp och pressas till balar.
Det skulle i så fall ge ett ekipage med möjlighet att klara EN effektiv överfart för skörd på svaga marker.
P-O: Pistebully greentech kan absolut köras på betydligt blötare marker än som förhållandena var nu.
Liknande har testats av Bengt Pettersson som också äger dessa maskiner. Balmaskinen med band har
han kvar. Enligt Bengt fungerade dessa maskiner sämre än nuvarande.

http://www.upplandsstiftelsen.se/UserFiles/Archive/527/Overgripande_rapporter_och_broschyrer/2013_
8Wetland_vegetation.pdf
Alternativet är bandställ eller dubbelmontage på traktor och balmaskin. Billigare/dyrare?
P-O: Jag tror ni ska snegla på maskiner som används inom torvindustrin. Traktorer med trippelmontage
bak och dubbelmontage fram. På hösten borde de vara tillgängliga.
Cecilia har i tidigare projekt testat traktor med dubbelmontage från Skellefteå Krafts torvtäkt och även
traktor med bandställ från Soucy. Dock för jordbearbetning inför sådd. Ej skörd.
Skulle en blötare höstskörd av rörflen passa bättre för Pistebully greentech och ge balar som skulle
kunna leverans till Borås Energi på hösten när de behöver mer bränsle? P-O: Jag tror det.
Lördag 25 april ordnade Fredrik på Lundby Maskinstation skörd av 80 balar. Ca 1/4 av fältet finns kvar att
skörda. De klippte hög stubb för att inte skada det gröna.

