Kære svineproducent med forsuringsanlæg
Hos JH Agro har vi netop fået vores JH SmellFighter til svinestalde optaget på Teknologilisten hos
MST. Det betyder, at du nu kan indregne JH SmellFighter i miljøansøgninger med en lugtreduktion
på 51 %. Dertil kommer en ammoniakreduktion på 64 %, når JH SmellFighter installeres sammen
med gylleforsuringsanlægget JH Forsuring NH4+, herunder også Infarm gylleforsuringsanlæg.
JH SmellFighter er en mekanisk overbygning på det velkendte JH Forsuring NH4+/Infarm
gylleforsuringsanlæg, og kan eftermonteres af JH Agro på alle eksisterende JH Agro og Infarm
gylleforsuringsanlæg. Det kræver ikke bygningsændringer, og JH SmellFighter kører automatisk
sammen med det eksisterende gylleforsuringsanlæg.
Den opnåede lugtreduktion på 51 % er en total reduktion fra hele staldanlægget, hvilket bidrager til
et markant bedre indeklima og arbejdsmiljø.
Derudover giver JH SmellFighter en lang række fordele i driften. Man har større mulighed for at
anvende halm i eksisterende stalde, da det løbende bliver fjernet, og dermed ikke giver problemer
med flydelag i gyllekummerne.
Væskedelen fra JH SmellFighter, hvor tørstofdelen er frasepareret, kan hurtigere pumpes tilbage i
stalden. Fiberdelen kan anvendes målrettet til jordforbedring på udvalgte arealer, og fiberdelen fra
separationen er velegnet til biogasanlæg.
Tørstofdelen i fiberen har et højt fosforindhold, og væskedelen har ligeledes et forhøjet indhold af
kvælstof. Dette kan give mulighed for besparelse på forbruget af handelsgødning. Der er ligeledes
et potentiale for at reducere syreforbruget.
Alle disse økonomiske, drifts- og miljømæssige fordele skal komme dig til gode, til en favorabel pris.
Derfor tilbyder vi JH SmellFighter med en rabat på 15 % under følgende forudsætninger:
· De 15 % rabat ydes udelukkende på JH SmellFighter. Montage/installering og arbejdstimer
m.m. faktureres til normale takster.
· Ordre på JH SmellFighter afgives til JH Agro senest den 30. juni 2018.
· 40 % af prisen betales ved ordreafgivelse - de resterende 60 % betales ved overdragelse,
efter endt levering og installering.
· Levering og installering gennemføres efter nærmere aftale, men senest ved udgangen af
2018.
For nærmere information om JH SmellFighter, kontakt venligst:
· Kurt West – M: 30 63 58 57 – E: kw@jhagro.com
· Martin Andresen – M: 24 96 40 94 – E: ma@jhagro.com
Med venlig hilsen
Lars Rahbæk
Adm. Direktør
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