Nieuwbouw, reparatie, onderhoud en keuring
van mestopslag met KOMO keur

LEVERINGSPROGRAMMA

G a a s m a t s i lo | B e to n s i lo | G ol f pl a a t s i lo | RV S s i lo | Fol i e b a s s i n

gecertificeerd

beutech-agro.nl

Boerenjongens
die van aanpakken
weten

Jaren vooruit met een Betonnen silo
Steeds meer veehouders kiezen voor een betonnen mestsilo. Waarom?
Een mestsilo van beton heeft een grote opslagcapaciteit. Beton is duurzaam,
kan tegen een stootje en is onderhoudsvriendelijk. Met een betonnen
mestsilo van Beutech Agro haalt u kwaliteit in huis.

Herma & Jan:

‘Een snelle en gemakkelijke oplossing met
een prima prijs-kwaliteitverhouding.’
Beutech Agro mestopslagsystemen zijn niet
alleen geschikt voor mest maar ook voor opslag
van water, slib en andere vloeistoffen. Wij plaatsen, keuren en onderhouden uw mestsilo, die
voldoet aan de beoordelingsrichtlijn BRL2342
opgesteld door kwaliteitszorgbedrijf KIWA. Zelfs
de binnenhoezen en afdekkingen zijn voorzien
van een KIWA-certificaat. Hét bewijs dat onze
producten van uitstekende kwaliteit zijn.

Extra opslag? Ga voor een Gaasmatsilo
Wilt u meer weten over onze
silo’s? Een offerte opvragen of
direct een afspraak maken?
Bel 0521 - 74 00 00
Wij staan u graag te woord!

Heeft u extra opslag nodig voor mest, schoon of vuil water?
Dan bevelen wij de gaasmatsilo aan: snelle montage en
verplaatsbaar. De Beutech Agro gaasmatsilo is opgebouwd
uit stalen elementen en ook geschikt voor minder sterke
ondergrond. Een betonvloer of heiwerk is onnodig. Dat
maakt deze vorm van mestopslag flexibel.

Golfplaatsilo, passend
in het landschap
Geeft u de voorkeur aan een silo
die niet opvalt in het landschap?
Kies dan voor een golfplaatsilo voor
de opslag van diverse vloeistoffen
zoals mest, schoon en vuil water.
Nog meer voordelen van zo’n
golfplaatsilo? Hij kan snel worden
opgebouwd. Het materiaal bestaat
uit gegolfde stalen platen die zijn
gegalvaniseerd en daarna voorzien
van een thermovinyl coating.
Pluspunten
• Geschikt voor minder sterke
ondergrond
• Geen betonvloer of
fundering nodig
• Eenvoudig te plaatsen en
verplaatsen

Jarno:

Mestsilo keuren?
Ook dat regelen wij!
Beutech Agro werkt volgens het alles-in-1
concept. Wat houdt dat concept in? Eén keer
investeren en u hoeft verder nergens naar om
te kijken. De productie, het plaatsen van de
silo; zelfs het aanvragen van vergunningen en
het keuren van uw mestsilo kunnen wij voor
u regelen. Uw voordeel? Eén aanspreekpunt
voor alle werkzaamheden.

‘Wij hebben het foliebassin aangeschaft vanwege de
lage kostprijs en de flexibiliteit van Beutech Agro.’

Flexibiliteit en gemak met het Foliebassin
Wilt u een betaalbaar opslagsysteem voor grote hoeveelheden mest, schoon
of vervuild water? Dat bovendien makkelijk en snel te plaatsen is? Kies dan
voor het foliebassin van Beutech Agro. Het bassin wordt uitgegraven en
bekleed met folie. De uitgegraven grond wordt gebruikt om dijken aan te
leggen. De diepte van het bassin is afhankelijk van de grondwaterstand.
U kunt een foliebassin in elke afmeting bestellen; wij maken het op maat.

De RVS-silo
De silo’s zijn vervaardigt uit RVS en
toepasbaar als mestopslag en als
opslag voor biogasinstallaties of rioolwaterzuiveringen. De silo wordt door
middel van een extra sterk ringprofiel
afgetopt.

Een spankap is maatwerk
Een spankap is perfect om uw silo van beton, staal of hout af te dekken: solide,
onderhoudsvrij en duurzaam. Andere voordelen? De spankap is gemaakt van
PVC-folie. Daardoor is hij bestand tegen mest en andere agressieve vloeistoffen.
Met standaard 2 mangaten is de kap, ideaal om in de silo te kunnen mixen.
Voorafgaand aan de montage meten onze vakmensen de kap in.

Drijfkleed, een voordelig alternatief
Zoekt u een betaalbaar systeem voor het afdekken van uw silo? Dan adviseren
wij een drijfkleed. Voor siloconstructies die met name geen spankap kunnen
dragen, is een drijfkleed een prima alternatief. Het kleed drijft op de mest en
gaat met het mestvolume op en neer. Een Beutech Agro drijfkleed is maatwerk
en onze specialisten meten het in.
Marcel:

‘Beutech Agro had een breed assortiment, zij
konden ons echt een passende oplossing bieden.’

Dry Bed mestscheider, eenvoudig ontwerp,
perfecte prestaties!
De Dry Bed is de juiste keuze voor de melkveehouder die efficiënt
boxstrooisel wil produceren. Door zijn unieke eigenschappen kan
deze mestscheider DS percentages bereiken van richting de 40%.
Dankzij het lage energieverbruik en onderhoudskosten blijven
de totale kosten zeer laag en dat resulteert in weinig omkijken!
De DryBed is speciaal ontworpen voor de melkveehouder die op zoek is
naar een mestscheider puur voor het produceren van boxstrooisel uit
drijfmest. De machine is compact gebouwd en levert genoeg capaciteit
voor melkveebedrijven tot 200 koeien. Het is daarmee ook onze meest
rendabele machine voor deze doelgroep.

Beutech Agro hanteert het alles-in-1
concept voor u:
•
•
•
•
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Advies over systemen
Milieumelding en evt. bouwaanvraag
Plannen en plaatsen
Leveren en plaatsen extra leidingwerk
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