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Tel 044-851 00

Industrigatan 18, VINSLÖV

VI BYGGER FÖR LANTBRUKET!

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING
I SAMBAND MED OFFERT!

Vi bygger alla typer av 
anläggningar. Delad 

eller totalentreprenad.

MAFA UNIK
Nu finns MAFA UNIK i 3 varianter, 

Standard, Big og Small
Samtliga har mass-strömning och alla de andra suveräna 

Unikegenskaperna. Unik finns nu i 1,9 - 2,3 - 3,1 m diameter 
med 6,3 till 79,5 m3 lagringsvolym.

För mer information ring oss eller besök www.mafa.se

Tel. 0431 - 44 52 60.  Fax 0431 - 41 15 01.  E-mail: mafa@mafa.se

Nöjda kunder är det bästa vi vet!

Stallsystem i Dalby AB i 
konkurs

Stallsystem i Dalby AB begärde sig i kon-
kurs i mitten av mars. Orsaken är de låga gris-
priserna som orsakat dålig orderingång. 
-Vi höll budget till december, men sedan 

Tel 046-20 15 60
Fax 046-20 22 05
www.stallsystem.se

En frisk fläkt från Dalby

Dags att se över ventilationen!
Vi har ventilation för alla behov
Kontakta din återförsäljare!
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tog det slut på investeringsintresset hos gris-
uppfödarna, säger Gert Persson. Aktieka-
pitalet var förbrukat och när banken drog 
in checkräkningskrediten var det bara att 
stänga butiken.

Nya Stallsystem AB startade 
1 april

M H Jensen Maskinfabrikk i Danmark över-
tog per 1 april varulager och alla rättigheter 
i konkursboet Stallsystem i Dalby AB. Verk-
samheten fortsätter med Bengt Persson och 
Gert Persson som anställda och i samma in-
dustrihotell som tidigare. 
Det nya bolaget servar de anläggningar som 

Stallsystem monterat och håller reservdelar. 
Huvudparten av de produkter som sålts ti-
digare, bl a Dalbyintaget och övrig ventila-
tionsutrustning, kommer att ingå i det nya 
sortimentet. 

Grisgödsel kan bli miljö-
vänligaste drivmedlet hit-
tills för framtidens motor-

fordon
Genom att installera en väteenhet i en be-

fi ntlig biogasanläggning kan gödsel och slam 
omvandlas till både väte, biogas och en göd-
ningsprodukt. Inte nog med detta, vätepro-
duktionen ökar den efterföljande biogas-
produktionen. 
Det är institutet Miljø & Ressourcer vid 

Danmarks Tekniske Universitet som gjort 
detta tekniska genombrott för att framstäl-
la väte i en mikrobiel process med hjälp av 
organiskt avfall. 
Väte utpekas som ersättning för petrole-

umdrivmedel till framtidens bilar och an-
dra fordon. Det fi nns redan vätedrivna bi-
lar och bussar på marknaden. 
Avgaserna från vätedrivmedel är rent vat-

ten, men problemet hittills har varit att till-
verkningen av väte är lika miljöskadlig som 
avgaserna från förbränning av olja. Den nya 
framställningsmetoden är miljövänlig. Käl-
la: Pressmeddelande, Danmarks Tekniske 
Universitet. /LG
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Med el ler 
utan 
restmängd?
Big Dutchmans 
blötutfodringar le ve -
re ras an ting en som 
rund pum pan de, eller 
rest mängds fria med 
frisk vat ten skölj ning.

MC99NT
Den senaste 
tekniken för styrning, 
övervakning och 
registrering i 
utfodrings- och 
blandnings-
anläggningar.

Service
Du har nu nära till 
service, från hela fem 
servicecenter runt om 
i landet. 
Alltid snabb service!

…du får dem 
alla från:

Här är tre:

Blötutfodring
har många 
fördelar…

Blötutfodring
har många 
fördelar…
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NOJ Serviceverkstad AB
465 96  NOSSEBRO

Tel 0512 - 542 90  Fax 0512 - 541 40
Klippan 0435-181 90

info@noj.se

www.kalmar.lantmen.se

”Nu är vi glada!”

Ett slutet system för råvarorna var en självklar investe-
ring när Kalmar Lantmän måste ersätta sitt gamla slitna 
och trånga planlager.

Med slutna silotorn minimeras risken för smittospridning 
och hela hanteringen av råvaror blir mer hygienisk och 
rationellare.

Ökad fodersäkerhet

–Varför då?
– Jo, nu inför Kalmar Lantmän ytterligare kvalitets-
säkring på vårt foder.

 vättning av 
svinstallar har T

Fyrisvallsgatan 24, 752 28 Uppsala 
Tel 018-39 82 30 • Fax 018-60 42 82

www.ramstarobotics.se • ramstarobotics@telia.com

Det är behagligt att kunna göra något 
annat, medan roboten tvättar!

hittills varit ett 
tungt och smutsigt 
arbete. Idag 
fi nns alternativet 
Clever Cleaner, en 
automatisk tvättrobot 
som utför grovjobbet 
vid stalltvättning.

från

Gunnar Karlsson
Lida Gård 

RamstaRobotics AB


