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Lind Jensen Agro er én af Danmarks førende 
producenter af udmugningsanlæg og udstyr til 
gyllehåndtering.

Agro produkterne har fra starten været kernen i 
virksomhedens produktion, som også omfatter 
udstyr til væskehåndtering indenfor spildevand og 
biogas samt hydraulikcylindre til alle behov. Disse 
produktlinjer produceres og markedsføres i hver 
sin selvstændige afdeling og virksomheden be-
skæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 
afdelinger i Danmark, Kina og USA.

Produkterne til spildevand og biogas er udviklet 
på baggrund af produkter til landbrugssektoren, 
mens hydraulikafdelingen leverer de hydrauliske 
cylindre, som indgår i vores udmugningsanlæg. 
På den måde er der skabt sammenhæng i hele 
sortimentet. Vi har selv hånd om hele processen 
fra udvikling over produktion til levering og servi-
cering og sikrer på den måde, at vi altid kan levere 
produkter af meget høj kvalitet med lange ser-
viceintervaller og lang levetid.

Lind Jensen er ISO 9001 certifi ceret og arbejder 
løbende med Lean-principper, for at sikre et 
cost-eff ective produktionsfl ow uden at give køb på 
kvaliteten. Alle relevante medarbejdere uddannes 
desuden i Six-Sigma, hvor målet er at opnå fejlfri 
salg, produktion og levering.

Hos Lind Jensen ønsker vi at være en fl eksibel 
leverandør, der leverer de rigtige produkter til den 
rette pris og med kort leveringstid. Derfor er hurtig 
og eff ektiv service - før, under og efter levering - 
afgørende for os.

Mange års samarbejde med vores mange kunder i 
Danmark og i udlandet bekræfter, at disse forret-
ningsprincipper bliver værdsat af vores kunder. Så 
ønsker du samarbejde med en leverandør med 
mere end 50 års erfaring og know-how er Lind 
Jensen Agro det rigtige valg. Før, under og efter
leveringen.

Lind Jensen Agro har mere end 50 års erfaring i produktion og markedsfø-
ring af udmugnings- og gyllehåndteringsudstyr i højeste kvalitet. Vi arbejder 
hver dag målrettet på at levere det rigtige produkt i den rigtige kvalitet og til 
den rigtige pris til vores kunder i Danmark og resten af verden

Lind Jensen Agro er én 
af Danmarks førende 

producenter af 
udmugningsanlæg og ud-
styr til gyllehåndtering
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01.
UDMUGNINGSANLÆG

DRIFTSIKRE 
UDMUGNINGSANLÆG
Vi har opbygget en enorm erfaring gennem mere 
end 50 års godt samarbejde med danske og uden-
landske landmænd.

Den erfaring kommer vores kunder til gode, når 
stalden skal renses.

Hos Lind Jensen Agro har vi næsten 50 års erfaring 
med produktion og montage af udmugningsanlæg. 
Det betyder, at vi i dag kan bygge vores produktion 
og udvikling på mere end 2200 referenceanlæg, 
heraf alene 1000 i Danmark.

Undervejs har vi løbende fulgt udviklingen in-
denfor både staldbyggeri og dyrevelfærd og vi er 

– trukket af wire, kæde eller hydraulik

Vi har markedets 
mest effektive 

systemer til både 
håndtering af gylle 

og fast møg 

stadig helt i front, både når det gælder nye stalde 
og renovering af bestående stalde. 

Lind Jensen producerer både udmugningsanlæg 
drevet af el-motor via kæde eller wire og hydrauli-
ske anlæg. Vi har markedets mest effektive syste-
mer til både håndtering af gylle og fast møg og 
uanset gulvtype og underlag i rensegangen, har vi 
en skraber, der passer til opgaven.

Med udgangspunkt i tre forskellige træksystemer 
og fire forskellige typer skrabere kan Lind Jensen 
Agro levere et 100% behovstilpasset udmugnings-
anlæg til enhver stald.



Uanset hvilket anlæg der er behov for, bliver det 
designet og produceret på vores egen fabrik og 
monteret af vores egne eller vores partneres 
specialuddannede montører. Det betyder, at vi 
har hånd om hele processen fra den indledende 
rådgivning til anlægget sættes i drift.

Ingen steder i forløbet går vi på kompromis med 
kvaliteten og holdbarheden. Derfor er vi stadig – 
efter 50 år – blandt de førende på markedet.

Lind Jensen  
udmugningsanlæg
 Komplette løsninger til alle gulvtyper

 Lavt energiforbrug

 Bruger- og servicevenligt

 Maksimal oppetid – minimal slid

 PLC-styresystem – nem at betjene og justere

 Dyresikkerhed i top  

 Skræddersyede løsninger efter ønske
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02.
GYLLEPUMPER

EFFEKTIVE 
PUMPER
Montage og betjeningsvenlige pumper med lange 
serviceintervaller og lang holdbarhed.

Lind Jensen har leveret tusindvis af pumper til 
brug under vidt forskellige forhold i landbrugssek-
toren

Effektiv gyllehåndtering er en kompleks opgave på 
enhver landbrugsbedrift med dyrehold. Behovet 
for manuel kontakt med gyllen ønskes holdt på et 
minimum – rensningen af stalden skal være effek-
tiv og problemfri, og de ofte store mængder gylle 
skal kunne flyttes fra stalden til lagertanken uanset 
konsistens. 

Lind Jensen Agro producerer og markedsfører et 
bredt udvalg af dykkede og tøropstillede pum-
per, som effektivt løser enhver bedrifts behov for 
pumpning.

– tøropstillede eller dykkede

Dykpumperne er fleksible og flytbare og kan med 
lige stor fordel anvendes i fortanke, i forbindelse 
med kanalomrøring, og i lagertanke – ja kort sagt 
overalt, hvor der er behov for flytning af en væske.

Pumperne er forsynet med snittesystem til fin-
deling af halm og foderrester. Der er indbygget 
lækage- og termokontrol, mekanisk akseltætning, 
minimal vedligehold og lange serviceintervaller. 
Kan monteres med fast fod, glidekonsol eller gri-
besko efter behov.

Rensningen af 
stalden skal være 

effektiv og 
problemfri



Der findes et stort udvalg af monteringsog be-
tjeningsbeslag, udført i kraftigt, varmgalvaniseret 
stål, og designet til at gøre den daglige betjening 
så hurtig og enkel som muligt. Og da Lind Jensen 
Agro også klarer udmugningen og omrøringen, 
kan driften ofte automatiseres og samkøres med 
det øvrige udmugningssystem.

Lind Jensen  
gyllepumper
 Komplette løsninger til alle gulvtyper

 Lavt energiforbrug

 Bruger- og servicevenligt

 Maksimal oppetid – minimal slid

 PLC-styresystem – nem at betjene og justere

 Dyresikkerhed i top  

 Skræddersyede løsninger efter ønske
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03.
OMRØRERE

OMRØRERE  
DESIGNET TIL GYLLE
Specialdesignet propel giver høj ydelse og effektiv 
opblanding med minimalt energiforbrug.

Håndteringen af gyllen bliver langt enklere og hur-
tigere når omrørerne er designet til opgaven.

Effektiv gyllehåndtering kræver stor erfaring. Både 
fordi der er stor forskel på, hvordan en bedrifts 
gyllesystem er bygget op, og fordi der er lige så stor 
forskel på gyllens tørstofindhold fra bedrift til bedrift.

Og når gyllen ikke er i bevægelse, dannes der 
bundfald – og ofte også flydelag i forskelligt om-
fang. Det betyder, at der er behov for at homoge-
nisere gyllen, inden den effektivt kan flyttes ud af 
stalden, fra fortank til lagertank og fra lagertank til
udbringning eller biogasproduktion.

– klarer opgaven uanset tankdiameter og –form

Specialdesignet 
propel giver høj 

ydelse og effektiv 
opblanding med 

minimalt energiforbrug

Lind Jensen Agro har et komplet produktprogram 
af omrørere til homogenisering af gylle. Vores 
propelomrørere er udviklet på baggrund af mange 
års erfaring og test. 

Gylleomrørerne er forsynet med specialdesignede 
2-bladede propeller, som er i stand til at sætte 
store mængder gylle i bevægelse og udformet så 
strøelse, foderrester og lignende ikke sætter sig på 
vingerne.

Til gylleomrørerne tilbydes et bredt udvalg af mon-
teringsbeslag til alle typer tanke og kanaler. Besla-
gene er dimensioneret til årelang, daglig brug og 
produceres enten i varmgalvaniseret - eller rustfri,
syrefast stål.



Håndteringsudstyret er altid udformet, så den 
daglige betjening og servicering forenkles mest 
muligt. Ofte kan driften automatiseres, og dette 
giver, sammen med den lange levetid og de lange 
serviceintervaller, et optimalt arbejdsmiljø og et 
godt indeklima i stalden. 

Lind Jensen  
gylleomrørere
 Bredt program fra 1,1 til 18,5 kW

 Lave driftsomkostninger

 Ydelse i særklasse

 Unikt, fuldsvejset propeldesign

 Høj kraftoverføring via planetgear

 Lavt energiforbrug

 Lange serviceintervaller

 Kraftige, brugervenlige monteringsbeslag
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04.
LIND JENSEN SERVICE

LIND JENSEN 
SERVICE
Dygtige servicemontører, uddannet på fabrikken 
og originale Lind Jensen reservedele giver den 
bedste totaløkonomi.

En fast serviceaftale minimerer risikoen for ned-
brud og giver længere levetid på både udmug-
ningsanlæg, pumper og omrørere.

Med mere end 50 års erfaring med produktion, 
montage og servicering af udstyr til væskehånd-
tering, er Lind Jensen din bedste partner, når dit 
udstyr skal serviceres. 

Vores servicemontører er uddannet på fabrikken 
og kender alle vores produkter til bunds. De kan 
vurdere levetiden på sliddelene, og de ved, hvor 
opmærksomheden skal være størst, for at undgå
nedbrud og nedetid. 

Det sikrer stabil drift og længere levetid på vores 
produkter, -til glæde for den daglige drift og for 
totaløkonomien.

– minimerer driftsstop og forlænger levetiden

Selv om udstyret fra Lind Jensen Agro blandt andet 
udmærker sig med stor slidstyrke og lange ser-
viceintervaller, skal der trods alt holdes øje med 
slidtage, oliestand, tætninger o.s.v.

Med en fast serviceaftale tager vi ansvaret for at 
serviceintervallerne bliver overholdt, så eventuelle re-
parationer og udskiftninger klares før, det er for sent.

En fast Lind Jensen serviceaftale, som er tilpasset 
den enkelte landmands daglige drift, krav til servi-
ceniveau og budgetter, giver maksimal driftsstabili-
tet og de laveste vedligeholdelsesomkostninger.

En fast 
serviceaftale 

minimerer risikoen 
for nedbrud og giver 

længere levetid



Lind Jensen  
service
 Gunstige priser

 Bedste totaløkonomi

 Maksimal driftsstabilitet

 Sikkerhed for overholdelse af forskrifter og serviceplaner

 Dygtige servicemontører, uddannet hos Lind Jensen

 Garanti for anvendelse af originale reservedele
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