
  Året 2019 hos          hvad er der sket?
Vi har været i fuldsving med at opnå første trin i vores 10 års udviklingsplan : Bedre miljø & større udbytte.

En dejlige forårs dag i 2018 mødtes 12 kloge hoveder med forskellige kompentancer på Thyrrestrup Test-

center til brainstorming omkring fremtidige udviklings- og indsatsområder. Resultatet blev en fl ot og inno-
vativ udbygning på den 10 års udviklingsplan Thyrrestrup Mink påbegyndte i 2015. Første punkt i planen 
er blevet en realitet i 2019, efter 4 års intens udviklingsarbejde, nemlig Strømaskinen straw boss 460

Nyt navn
Thyrrestrup Mink træder nu ind i helt ny verden fyldt med højteknologiske løsninger. 

Derfor er det meningsfyldt at rebrande vores selskab. Her er vores nye og anderledes logo 

Kun 250 timer
 Første version af Strømaskinen har gennem hele sæsonen kørt tests hos fl ere minkfarme med forskel-
lige chauffører på Fyn og i Jylland. Den har udlagt ca. 2000 bigballer halm, oplært 14 forskellige chauffører, 
blevet vasket og rengjort rigtig mange gange- og det hele på kun i alt 250 drifttimer. Halmen har svinget i 
kvalitet. Noget af halmen var fuld af sten på størrelse med knyttede næver, noget halm var næsten smuld 
medens andet var med lange strå. For forsøget skyld skaffede vi nogle baller der var brændt sammen. Også 
her fungerede strømaskinen tilfredsstillende. Udover almindelig service og eftersyn har maskinen efter dette 
arbejde, kun haft behov for at få slebet nogle få knive i den integrerede snitter. Desuden blev en kæde der 
sprang pga. sten udskiftet. Strømaskine er også testet hos en mælkeproducent. Det viste sig her, at den også 
er effektiv til at snitte og sprede langstået halm.

Over 300 forbedringer
 Hydraulik specialisten, vi samarbejder med, fortalte begejstret til pumpeproducenten, at nu havde 
han arbejdet med fremstilling af hydrauliksystemer i mere end 20 år og det var første gang han havde oplevet 
at det fungerede i første forsøg. ”Der behøves ingen ændringer til næste udgave!” - udbrød han begejstret. 
Men hver eneste gang Strømaskinen har haft en ny chauffør,har vi lyttet til brugeroplevelserne og sammen 
med maskinens dataopsamling er det hele grundigt analyseret. Disse dataopsamlinger har givet os et værdi-
fuldt værktøj til at optimere processerne maximalt og brugeroplevelserne har fået Strømaskinen til at fungere 
så brugervenlig som muligt. Da vi rundede 300 tegningsændringer stoppede vi med at tælle. 

Team Thyrrestrup er MEGA stolte

 Når brugerne af strømaskine udbryder “Det er en helt ny verden” eller “det kan ikke sammenliges med 
noget andet” så bliver vi stolte og får blanke øjne. “Skønt at konstruere et produkt andre sætter pris på!”

Vi fra THYRRESTRUp vil ønske 
alle jer og jeres kære 

en glædelig og rigtig hyggelig jul!

THYRRESTRUp


