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DE GEÏNTEGREERDE OPLOSSING VOOR UW MESTPROBLEEM
Met het SLURRYTOPOWER concept bieden wij u de geïntegreerde oplossing voor uw mestprobleem. Door deze
oplossing in uw bedrijfsvoering te integreren genereert u in eerste instan e gra s elektriciteit en warmte. Vervolgens
elimineert het systeem de in het substraat aanwezige s kstof en nitraat. In hetzelfde proces wordt daarnaast water
aan het substraat on rokken en worden kwalita ef hoogwaardige nutriënten herwonnen. Deze geïntegreerde
oplossing biedt u zodoende een scala aan bespaar- en verdienmogelijkheden!
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VOORDELEN
P Besparing op energieverbruik
of opbrengst door verkoop
P Geen grondwaterverontreiniging
P Besparing op waterkosten
P Besparing op externe
mestverwerkingskosten
P Elimina e van s kstof en nitraat
P Besparing op nutriënten of
opbrengst door verkoop
P Minimaal onderhoud en
minimale bediening

ANAEROBE VERGISTER MET GEPATENTEERDE PON-TECHNOLOGIE

De anaerobe vergis ngsinstalla es van onze tech partner Bert Energie zijn
ontworpen ten behoeve van de verwerking van verschillende soorten substraten
zoals gier en stalmest. De unieke en gepatenteerde PON (Power Of Nature)
technologie maakt, meer dan andere bestaande biogassystemen, gebruik van het
natuurlijke vergis ngsproces. De Bert vergister gebruikt namelijk het biogas zélf
voor de automa sche, constante en con nue menging van de substraten. De Bert
technologie kenmerkt zich verder door een minimum aan bewegende delen en de
toepassing van gestandaardiseerde onderdelen. Hierdoor is de Bert vergister
eenvoudig en tegen minimale kosten te onderhouden. Al met al vergt de Bert
vergister dagelijks niet meer dan 15-30 minuten van uw jd.
De Bert vergister stelt uw boerenbedrijf in staat om, a ankelijk van substraatsamenstelling, -kwaliteit en -volume, in
eigen beheer 15-150 kW per uur en een gelijkwaardige hoeveelheid warmte op te wekken! De Bert vergisters zijn,
a ankelijk van het te verwerken substraatvolume, beschikbaar in gecontaineriseerde (tot 9 ton substraat per dag) en
betonnen (rendabel vanaf 9 ton substraat per dag) modellen. Voor meer informa e verwijzen we u naar onze Bert
Energie brochure.

SUBSTRAATVERWERKINGS- & NUTRIËNTENHERWINNINGSSYSTEEM

Door het substraatverwerkings- en nutriëntenherwinningssysteem van onze tech
partner Kankyo in lijn achter de vergister te plaatsen, maakt u een einde aan uw
mestoverschot, bespaart u op externe verwerkingskosten, voorkomt u
grondwatervervuiling en bent u in staat te voldoen aan strenge milieuwetgeving.
Deze unit elimineert namelijk s kstof(!) en nitraat, on rekt water aan het
substraat en herwint hoogwaardige vaste en vloeibare bodemverrijkers die voor
eigen gebruik aangewend of aan derden verkocht kunnen worden. Voor meer
informa e verwijzen we u naar afzonderlijke leaﬂet.

Mestscheider

De kwaliteit van de output wordt vaak in grote mate bepaald door de kwaliteit van
de input. En dat is hier niet anders. Om een op male energieopbrengst te
genereren is het van belang dat de te verwerken biomassa uit de juiste verhouding
vaste en vloeibare frac e bestaat. Door een mestscheider in het verwerkingsproces op te nemen wordt de constante kwaliteit van de input gegarandeerd.

