totale stalinrichting
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De juiste agrarische
Smits Agro is met eigen
producten en die van
belangrijke importeurs al 60 jaar
een betrouwbare leverancier
voor de agrarische sector. Onze
kracht is het bieden van totale
stalinrichting. We installeren niet
alleen systemen in stallen voor
Uw contact bij
Smits Agro:
boven Jeroen
(Projecten) en
Monique (Algemeen),
rechts Tom (Service)

pluimvee, varkens en rundvee,
maar geven u daarbij een goed
advies, capabele montage en
uitstekende service. Innovatie,
kennis en maatwerk staan altijd
centraal. Kortom: voor de juiste
agrarische totaaloplossing moet
u bij Smits Agro zijn!
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oplossing
In 1958 start Smits Agro met de productie en installatie van stalen bulksilo’s voor dan opkomende
mengvoederindustrie. Enkele jaren later maken we
een belangrijke stap en worden we importeur voor
de agrarische sector en de bulkindustrie. De eerste
eigen producten op het gebied van procesbesturing, weging en menging van droge bulkproducten
volgen eind jaren tachtig. Inmiddels hebben we vestigingen in Breda en Nijverdal, die producten in heel
Nederland kunnen leveren. Onze directie bestaat uit
John van Drunen en Rikjan Schuttevaar.
INNOVATIE
Het verzorgen van de totale stalinrichting is de
opdracht die wij onszelf stellen. Met dat doel nemen
wij u (denk)werk uit handen. Om die totale stalinrichting te kunnen leveren, werken we in onze

innovatie van onze eigen producten. Daarnaast
werken we intensief samen met de drie fabrikanten
Roxell, LAKA en Vencomatic. We zijn trots dat we leveranciers zijn van de kwaliteitsproducten van deze
bedrijven.
TOEGEWIJDE SERVICE
Smits Agro is sterk in klantgerichtheid en het kunnen geven van een compleet advies. Een hecht
en toegewijd team van 24 medewerkers zet zich
dagelijks in op het gebied van productie, advisering
en installatie. Eigen montageploegen zorgen voor
een perfecte installatie. De nazorg is in handen van
onze servicedienst die altijd oproepbaar is. U kunt
op Smits Agro rekenen!

constructiewerkplaats continu aan verbetering en
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INNOVATIE

Het nieuwe voeren
Leghennen weten wat ze lekker vinden. Als ze de kans
krijgen, pikken ze alleen de grove en lekkere deeltjes uit het
voer. Om deze selectie nagenoeg helemaal te voorkomen,
hebben Agrifirm, Roxell en Bonda het concept Soliq ontwikkeld. Soliq draagt bij aan een uniform koppel kippen, meer
eieren per hen en een betere voerbenutting.
Soliq is een combinatie van een (droog) kernvoer en een
nutriëntrijke, vloeibare legmix. Een transport- en doseersysteem dat speciaal hiervoor ontwikkeld is, voegt de vloeibare
legmix toe aan het droge kernvoer in de voerlijn: de BRIDOlay voergoot. De spiraal in de deze voergoot mengt tijdens

Fens Transport

het transport beide componenten tot een licht vochtig,
maar ‘droog’ mengsel. De fijne en grove korrels van Soliq
plakken aan elkaar vast, wat bijdraagt aan het voorkomen
van selectie.
Aan het voersysteem zitten nog andere voordelen. Omdat
de spiraal het voer beschermt, kent dit systeem veel minder
voervermorsing. Een spiraal is ook een uitkomst bij dagelijkse alternatieve voersystemen met bijvoorbeeld meelwormen als eiwitvervanger. Het Soliq-voer en de BRIDOlay
voergootsysteem zijn geschikt voor hennen in vrije uitloop,
volière, scharrel- of koloniehuisvesting.
Bent u benieuwd naar het nieuwe voeren? Neem gerust
vrijblijvend contact met ons op.

Dennis Hoogenboom:
Dennis Hoogenboom:

Al 75 jaar
Uw betrouwbare
partner
gespecialiseerd
in kooiaap
transport.

06-46850770
06-46850770

of

0523-723179

0523-723179

WWW.WARKUITZENDBUREAU.NL

Dennis Hoogenboom:

4845 CW Wagenberg  Tel: 076-5933523  f.transport@kpnplanet.nl

WWW.WARKUITZENDBUREAU.NL
06-46850770
of
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Uw stal vrij
van stof,
bacteriën en
virussen

ASPRA AGRO, DE LONGEN VAN HET PLATTELAND
Van een stoffige stal naar een stal met gezondere lucht
dan de buitenlucht? Met de ASPRA technologie Agro
technologie is het mogelijk.
ASPRA technologie is een krachtige, effectief en duurzame elektrostatische luchtfiltratie techniek. De ASPRA
luchtreinigers verwijderen gevaarlijke en verontreinigende stoffen uit de lucht, waardoor onder andere
infectie-uitbraken en geurhinder te verminderen of te
voorkomen.
De Aspra Agro, speciaal ontwikkeld voor de agrarische
markt, is goed voor dier, mens en milieu. De ionisatie
units hebben een zeer hoge efficiëntie: 80%. Zelfs de
kleinste fijnstofdeeltjes worden afgevangen. Bacteriën,
microben en virussen hechten zich aan de kleinste
deeltjes. Daarbij doden we virussen die we afvangen
doordat we ze positief laden. Geen virus overleeft onze
30.000 volt.
De gewenste reductie bepaalt het aantal units die nodig zijn in de stal. Dit berekenen we middels een CADR
berekening. Dit is een nauwkeurige berekening waarin
meerdere factoren meegenomen worden.
Er zijn diverse plaatsingsmogelijkheden: horizontaal,
verticaal, staand en hangend. Ook combinaties zijn
mogelijk, bijvoorbeeld geïntegreerd in volledige CleanRoom of in een End Of Pipe oplossing, al zijn we er
voorstander van problemen aan te pakken bij de bron
en niet End Of Pipe.
Debiet :

11.000 m3/u variabel instelbaar

Efficiëntie : +80% PM10, 50% PM 2.5, tot 25% PM 1
Afmeting : 2292 x 1307 x 741 (horizontaal model)
Vermogen : 100 W bij 4000m³/h- 700 W bij 11.000m/h
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Q-Perch

Bolegg Gallery has arrived
1.25 UK bird places already sold!

Voorkomen is beter dan genezen
De intrede van bloedluis in pluimveestallen is bijna onvermijdelijk. De vraag is of
je het preventief of curatief wilt oplossen? Vencomatic Group geeft de voorkeur
aan het eerste en biedt haar oplossing; de Q-Perch.
De Q-Perch is een mechanische oplossing die bloedluizen reguleert op basis van
hun natuurlijke levenscyclus. Het onthoudt de bloedluizen van eten en voorkomt
daarmee vermeerdering.
•
•
•
•

Continue bestrijding tegen bloedluis
Gezondere hennen
Verbeterde eikwaliteit en -productie
Ontwerp zitstok verbetert comfort en stabiliteit

Contact us today!
Vencomatic Group
feliciteert Smits Agro
met het 60 jarig jubileum

www.vencomaticgroup.com

PLUIMVEE

Uw leghennen
komen niets
tekort
Smits Agro is de exclusieve importeur en dealer in
Nederland van Roxell, wereldwijd de marktleider in

automatische voer- en drinksystemen voor het pluimvee- en varkensbedrijf. De afgelopen 45 jaar introduceerde Roxell 33 nieuwe systemen, de aanpassingen

Voersystemen die precies zijn afgeaan bestaande producten niet meegerekend. Vele van
stemd
op de behoeften
van uw
leghendie systemen
waren trendsetters
of werden
de norm in
sector:
Minimax,
Hoxline,
Bridomat, KiXoo,
nen.deDat
is uw
doelOptimax,
en onze
opdracht
Vitoo. Roxell
verwacht minstens
evenveel van recent
bij advies
en levering
van producten.
gelanceerde innovaties zoals HaiKoo, LaïCa en PooLaï.
Smits Agro heeft veel kennis in huis
over mengvoerinstallaties en biedt oplossingen tegen ontmenging. Regelmatig verzorgen we de complete moederdierinrichting voor pluimveebedrijven,
van silo's en vijzels tot voer- en waterlijnen. Door een precieze afstelling van
het voer en een optimaal gebruik van
de stalruimte komen we tegemoet aan
uw wens voor een efficiënt en gebruiksvriendelijk voersysteem.

SMITS AGRO PLUIMVEE

ER ®

Smits Agro is de exclusieve importeur en
dealer in Nederland van Roxell, wereldwijd
de marktleider in automatische voer- en
drinksystemen voor het pluim- vee- en
varkensbedrijf. De afgelopen 45 jaar introduceerde Roxell 33 nieuwe systemen, de
aanpassingen aan bestaande producten niet
meegerekend. Vele van die systemen waren
trendsetters of werden de norm in de sector:
Minimax, Optimax, Hoxline, Bridomat, KiXoo,
Vitoo. Nieuwe innovatieve productlijnen
zoals HaiKoo, LaïCa en PooLaï bieden nog
meer voordelen voor dier en veehouder.

MAFA SILOSYSTEMEN

MAFA SILOSYSTEMEN

Complete systemen voor opslag en
afhandeling van voeder en graan
• UniekComplete
vulsysteem

systemen
voor opslag en
•• Natuurlijke
Het legen ventilatie
niet-scheiding
afhandeling
van
• Geen
voerontmenging
• Enorme
keuze
aan
voeder en graan
• FIFO-principe
modellen
• Zachte vulling

• Natuurlijke ventilatie

• Uniek vulsysteem
• Natuurlijke ventilatie
• Geen voerontmenging
• FIFO-principe

www.mafa.se
Tel. +46 (0)431-44 52 60 • info@mafa.se
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Hoogste kwaliteit
voersystemen
Hoe zorg je voor een optimale voerinname? En hoe
voorkom je zoveel mogelijk verspilling van voer?
Het zijn vragen waar wij en onze leveranciers zich
iedere dag over buigen. We zetten innovatieve
technieken in om tegemoet te komen aan uw
wensen. Zodat u uitstekende controle heeft over de
voerkosten en de kuikens een goede start krijgen
vanaf dag 1.
APARTE KRAAMKAMERS
VOOR MEER COMFORT
Een gevoel van veiligheid is belangrijk voor pasgeboren kuikens. De vleeskuikenkraamstal, een
systeem bedacht door Stalverwarming.nl en Smits
Agro, komt aan deze behoefte tegemoet. De oplierbare kraamkamers van Vita-Lex panelen zijn aparte
warmtezones met eigen voer en waterlijnen die vijf
dagen afgesloten blijven van de rest van de stal. In
traditionele kuikenstallen wordt de hele stal opgewarmd met hete lucht, waardoor de kuikens ronddwalen in een voor hen onoverzienbare ruimte.
Duurzaamheid en dierenwelzijn waren voor ons
een reden om dit innovatieve concept te ontwikkelen. De energielasten van het systeem zijn laag, en
in combinatie met zonnepanelen op het dak kunt u
op weg naar energieneutraal produceren.

AGRICRACKER ®
Structuur Malen

Multicracker Benelux BV
Stoottroepenweg 2
5363 VV Velp
Tel.: +31(0) 486421510
www.multicrackerbenelux.com
info@multicrackerbenelux.com

Vita-Lex®

De kuikenverwarming voor de toekomst.

www.stalverwarming.nl  06-52825600 Kees van Roekel
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NATURAL BEAK SMOOTHING
Smoothing, Saving, Performing
Roxell lanceert het ‘Natural Beak Smoothing concept’.
De snavelgroei van uw ouderdieren wordt
voortdurend gecontroleerd tijdens het voederen.

/ Minder stress bij de dieren
/ Betere productiviteit en uniformiteit
/ Naleving van de regelgeving op het vlak van
dierenwelzijn

FEEDING

Meer info op naturalbeaksmoothing.roxell.com

9

Innovatieve voertechnieken
voor varkens
LAKA is specialist in de varkenshouderij. Met name
op voerbakken en hokinrichting onderscheid LAKA
zich in de markt. Daarbij produceert het bedrijf ook
zelf voerbakken, speelmateriaal en hokinrichting.
Meer dan twintig jaar werken Smits Agro en LAKA
al samen.

In Nederland zijn ongeveer 5000 bedrijven waar ongeveer twaalf
miljoen varkens worden gehouden. Dit zijn gespecialiseerde fokbedrijven, vermeerderingsbedrijven en vleesvarkensbedrijven.
Smits Agro speelt in Nederland een belangrijke rol als leverancier
van innovatieve voedertechnologieën voor varkens. Het gaat
bijvoorbeeld om van duurzaam materiaal gemaakt producten
die het voer onbeschadigd van de silo naar de dieren brengen.
Discaflex, Multiflex en Blu’hox zijn voorbeelden hiervan.
Efficiëntie, gemak en flexibiliteit voor de varkenshouders staan
centraal bij Smits Agro. De producten moeten bovendien
gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk zijn. Daarmee
nemen we u werk uit handen. Een van onze parels is het procesbesturingssysteem FAST-V3, dat een innovatieve doorontwikkeling is van het routevoersysteem dat Smits Techniek twintig jaar
geleden introduceerde.

Euro Planit Twente

Net als Smits Agro: betrouwbare leverancier
maar dan van personeel!

www.europlanit.nl
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+31 74 250 38 00
hengelo@europlanit.nl

Uitzenden | Detacheren
Werving & Selectie | Payroll

Maatwerk voor elk
agrarisch bedrijf
In melkveestallen past Smits Agro veelal multiflexsystemen toe, in combinatie met dosators, vijzels voor
het vullen van voermengwagens, Flexauger spiraalvijzels voor het afvullen van krachtvoerboxen en bevoorrading van melkstallen/robots Ook hebben wij
boxvulsystemen in het assortiment. Smits Agro levert
zowel polyester als stalen silo’s in combinatie met een
passende oplossing voor het transport.
Smits Agro levert maatwerk in stalinrichting voor elk
agrarisch bedrijf. Wij leveren oplossingen vanuit de
bulkwagen tot aan het dier. Dit gebeurt zowel door
automatische als handbediende systemen. Ook voor
paarden, geiten, konijnen en vissen ontwikkelen
wij voedertechnologieën. Voor de kweek van vissen
leveren wij voedersystemen voor bijvoorbeeld het
afvullen van dosators boven het waterbassin.

Smits Agro, al 60 jaar maatwerk
in stalinrichting!
Wilt u meer weten over onze totale stalinrichting?
Kom langs bij een van onze vestigingen, of neem contact op.

Vestiging Breda
Rudonk 21
4824 AJ Breda
076 - 5418000

6jaa0r

Vestiging Nijverdal
Rudolf Dieselstraat 18
7442 DR Nijverdal
0548-625935

www.smitsagro.nl
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info@smitsagro.nl

