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HAR DU STYR PÅ RENSNINGEN TIL SÆSON 2017?

Thyregod TRV
Omfattende udstyrs 
muligheder:
• Hurtigfl yt af tænder
• Kamerastyring
•  GPS Løft af

rensesektioner
• Båndsprøjteudstyr
• Mekanisk sidestyr
• Frøudstyr

Thyregod TRV Swingking
Markedets højeste kapacitet!
• Dobbelt kamerastyring
• Løft af rensesektioner
• Medstyrende undervogn

Originale Thyregod reservedele
…det rigtige valg!
• Dag til dag levering
• Over 50.000 numre på lager

Claus H. Jensen
Direkte: +45 7640 7339
Mobil: +45 2210 3739
E-mail: chj@thyregod.com

Casper Norlyk
Direkte: +45 7640 7321
Mobil: +45 2210 3736
E-mail: cn@thyregod.com

Telefon 

+45 7573 4099
Se mere på 

www.thyregod.com

Følg os på

Mulighed for:
Gødningsudstyr

Båndsprøjteudstyr
Rækkesåningsudstyr

Mulighed for:
Gødningsudstyr

Båndsprøjteudstyr
Rækkesåningsudstyr

MARKEDETS MEST
KØBTE RENSER!

Grovvarefirmaet Brødr. 
Ewers A/S er blevet forhand-
ler af de populære Topsil en-
sileringsmidler fra SH Ensi-
lering.

- Når vi har valgt Brødr.
Ewers som forhandler af vore 
ensileringsmidler, så er det 
ikke mindst, fordi de er kendt 
som et seriøst firma med nogle 
gode værdier, lyder begrundel-
sen fra Søren Hertzum, inde-
haver af SH Ensilering.

- Hertil kommer, at Brødr.

Ewers’ afdelinger rent geogra-
fisk er placeret, så de fortrins-
vis dækker Sydøstdanmark, 
hvor vi indtil nu ikke har væ-
ret så stærkt repræsenteret, 
tilføjer Søren Hertzum.

Brødr. Ewers er Danmarks 
største privatejede grovvare-
firma. Firmaet, der tidligere 
har markedsført en konkurre-
rende serie af ensileringsmid-
ler, vil fremover markedsføre 
Topsil ensileringsmidlerne fra 
dets mere end 10 afdelinger i 

store dele af Jylland samt på 
Fyn og Sjælland. 

Spændende produkter
- Når vi har valgt at skifte
til Topsil ensileringsmidler-
ne, så er det fordi, vi synes,
det er nogle spændende pro-
dukter, siger salgsdirektør
hos Brødr. Ewers, Carsten
Jensen.

- I øvrigt ser vi frem til
samarbejdet med SH Ensi-
lering, fordi firmaet har stor 

ekspertise og erfaring inden-
for ensileringsmidler, som vi 
kan drage nytte af, lyder det 
fra salgsdirektøren.

Topsil produktserien om-
fatter ensileringsmidlerne 
Topsil max og Topsil stabil.

Topsil max reducerer tør-
stoftabet i i forbindelse med 
ensileringsprocessen og 
øger ensilagens fordøjelig-
hed og proteinindhold.

Topsil stabil øger ensi-
lagens stabilitet, så var-

medannelsen mindskes 
markant, når der tages af 
stakken.
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Grovvarefirmaet Brødr. Ewers A/S er blevet forhandler af de 
populære Topsil ensileringsmidler fra SH Ensilering.

Brødr. Ewers ny forhandler af Topsil

Grovvarefirmaet Brødr. Ewers er blevet forhandler af ensileringsmidlet Topsil. Pressefoto.


