Verandert pluimveeproductie

BHSL
over het gebruik
van pluimveemest
als brandstof
Hoe werkt het?
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1. Inleiding
Gedurende 10 jaar heeft BHSL de wervelbedverbrandingstechnologie
(FBC) ontwikkeld en gepatenteerd om op een betrouwbare
manier pluimveemest om te zetten in warmte en elektriciteit voor
de pluimveehouder.
Onmiddellijk na het uitladen van de dieren wordt de pluimveemest van
de stallen naar een biobeveiligd gebouw overgebracht dat compleet
afgesloten is zodra de deuren dicht zijn. Gedurende de volgende ronde
wordt de mest automatisch getransporteerd naar de BHSL-centrale,
die de mest omzet in warmte of warmte en elektriciteit. Dit proces
wordt gemonitord door BHSL’s externe bedieningscentrum en voldoet
volledig aan de Europese emissie eisen.

Er zijn verschillende voordelen van het gebruik van mest als brandstof,
waaronder:
•

Vervanging van fossiele brandstoffen

•

Levering van extra warmte om de groeiomstandigheden voor
de dieren te verbeteren

•

Betere gezondheid en minder gebruik van antibiotica

•

Besparing door een betere voederconversie

•

Daardoor meer rondes per jaar

•

Grotere opbrengst in de productiecentrale

•

Minder mesttransport

•

Grotere bioveiligheid

•

Benutten van duurzame energie subsidies SDE+

•

Milieuvoordelen; geringere uitstoot van CO2 en geringere mineralen
depositie.

Dit document beschrijft hoe het proces werkt en waarom FBC een unieke
technologie is voor het gebruik van pluimveemest als brandstof.
Nadere informatie kunt u vinden in onze handleidingen voor
Regulatie en externe bediening & onderhoud. Neem contact op met
sales@bhsl.com voor meer informatie.

Pluimveemest
Lucht
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2. Wat is pluimveemest?
Alle biomassaprojecten beginnen met een beschrijving van de brandstof. Wanneer
je bijvoorbeeld pellets of houtsnippers gebruikt in een ketel dan zal de producent
de geschikte kwaliteit voor de brandstof specificeren. Er zijn kwaliteitskeurmerken
en normen die het energiegehalte, vochtgehalte, de deeltjesgrootte, dichtheid,
slijtage, stofgehalte-en het asgehalte omschrijven.
Maar wat is de standaard voor pluimveemest? Op basis van EU-wetgeving EU ABPR
Verordening 592/2014 moet onbehandeld pluimveemest dat gebruikt wordt voor
verbranding, geproduceerd zijn op de boerderij waar de verbranding plaatsvindt.
Dit proces moet ook voldoen aan strenge emissielimieten als onderdeel van een
jaarlijkse emissietest die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.
De mest van verschillende productieronden zal verschillen in vochtigheid maar
omdat het voedsel voor het pluimvee consistent en gereguleerd is, zal het
bijproduct van het groeiproces dezelfde consistentie hebben.
Omdat het vochtgehalte in mest om vele redenen kan variëren, moet
de verbrandingsinstallatie-in staat zijn om materiaal te verwerken van droog
en poederig tot nat, plakkerig of een samengekoekte massa.
Het strooisel dat wordt gebruikt wanneer kuikens worden opgezet bestaat
meestal uit houtschilfers of gehakt stro. Dit materiaal maakt slechts 5% uit van het
totale materiaal dat in een cyclus van zes weken wordt geproduceerd. Verschillend
bodemmateriaal vereist een aangepaste brandstofbehandeling
en emissiecontrolesystemen.
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Pluimveemest is
een bijproduct van
een groeiproces op
professionele schaal.
Het houden van kippen
kan de boer voor vele
uitdagingen stellen.
Goed management
zal de mest weliswaar
controleren en beheren,
maar de nadruk zal altijd
liggen op de productie
van dieren en niet op
die van mest.

Mestverwerking moet
geautomatiseerd zijn
en in staat zijn om zowel
droge, natte tot plakkerige
en samengekoekte
brandstof te transporteren.

3. Mestverwerking
BHSL gebruikt een Toploader in een bioveilige mestopslagplaats die mest
op een betrouwbare manier verplaatst naar transportbanden die zich bevinden
aan het einde van het opslagruimte. Deze transportbanden transporteren
de mest naar een automatische vijzel die is bevestigd aan de zijkant van de oven.

3.1 Biobeveiligde mestopslag op de boerderij
Een boer kan het
vochtgehalte van de
mest van de afzonderlijke
partijen niet garanderen.

Een betrouwbare oplossing
is alleen mogelijk als
het verbrandingsproces
zich automatisch aan kan
passen aan variatie in de
vochtigheid van de mest.

De opslagruimte is een afzonderlijke gesloten ruimte. Zodra deze gevuld is aan het
einde van een ronde wordt de mestverwerking geautomatiseerd om de noodzaak
van menselijk ingrijpen in het brandstoftoevoer proces te minimaliseren
en kruisbesmetting tussen het energiecentrum en de stallen te voorkomen.
Verder wordt de lucht voor het verbrandingsproces 'aangezogen' uit
de mestopslagruimte. Door de opslagruimte op onderdruk te houden,
worden geuren en ziektekiemen volledig geëlimineerd.
Normaal gesproken is de opslagruimte gesitueerd binnen in een speciaal gebouwd
energiecentrum waarin zich ook de BHSL-centrale en aanvullende apparatuur
bevinden.

De BHSL-bovenlader
is energie-efficiënt en
kan gemakkelijk worden
onderhouden omdat alle
bewegende onderdelen
zich boven de brandstof
bevinden.

Nadat de mest in de
opslagruimte is gebracht,
kunnen bedieners van
BHSL-24/7 toezicht
houden op het materiaal
verwerkingsproces en
kunnen zij op afstand
controleren en eventuele
problemen oplossen.
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Het schraapblad gaat
omhoog om een vaste
positie te handhaven of
te slepen tussen het blad
en de brandstof.
3.2 BHSL-bovenlader

4. BHSL Wervelbedverbranding

De BHSL-bovenlader is een brandstof verwerkingseenheid die bestaat uit een
wagen op wielen die is gemonteerd op verhoogde rails die op hun beurt deel
uitmaken van de zijwanden van de brandstof ruimte. De beweging van de wagen
en de exacte positie worden gemonitord door ingebouwde sensoren. Aan het
begin en na het afladen van nieuwe brandstof, verplaatst de wagen zich naar
zijn uiterste positie. Op dit punt wordt het schraapblad volledig neergelaten
of totdat de sensor het laagste niveau brandstof registreert.

Wervelbedverbranding is een technologie die is ontwikkeld voor goedkope
brandstof met een variabele vochtgehalte. Het wordt vaak gebruikt in grote
energiecentrales maar BHSL heeft het geschikt gemaakt voor toepassingen
op boerderijen.

De Programmeerbare Logische Controller (PLC) voor brandstof verwerking
registreert de locatie voor ‘Brandstof gedetecteerd’ en rijdt de wagen daarna
terug naar het uitlaateinde. Het schraapblad gaat omhoog om een vaste
spanning of sleeppositie tussen het blad en de brandstof aan te houden.
Deze spanningscontrole zorgt ervoor dat het blad zich tijdens het slepen
van brandstof niet ingraaft in de brandstof maar een gelijkmatige
schraapbeweging over het oppervlak maakt.

4.1 Hoe werkt het
Een gewone dieselbrander brengt de verbrandingskamer op bedrijfstemperatuur
en vervolgens wordt de mest ingebracht op een zandbodem en begint de
verbranding. Na het opstarten is er geen diesel meer nodig; de centrale kan blijven
werken met uitsluitend mest.

De wagen gaat verder met het schrapen van brandstof naar het aflaaduiteinde
en de transportbanden. Sensoren boven de transportband controleren of de
brandstof al op de band is. Als dit het geval is, wordt de wagen stilgezet. Als de
wagen leeg is, beweegt deze vooruit waarbij hij met het blad brandstof op de band
trekt. Het voortbewegen stopt zodra de sensoren van de transportband brandstof
registreren. Als de sensoren na het afladen nog steeds vragen om brandstof, keert
het brandstofsysteem terug naar de 'Brandstof gedetecteerd'-positie en wordt
het trek- en schraapproces herhaald.

De dieselbrander verhoogt
de bodemtemperatuur
Luchtcirculatie

Afhankelijk van de inrichting van de ruimte wordt de mest door twee of meer
afgedekte transportbanden verplaatst naar de voorraadtrechter. De mest
op de transportbanden wordt toegevoegd als reserve aan de hoeveelheid
in de trechter, waarmee de toegestane tijd voor het toevoegen van brandstof
toeneemt zonder invloed uit te oefenen op het verbrandingsproces.
De transportbanden zijn ontworpen om de mest op een schone manier te
transporteren zonder dat er koeken ontstaan of dat de mest zich ophoopt.

3.4 Brandstof-voorraadtrechter
De brandstof-voorraadtrechter, die gemonteerd is aan de voorzijde van
de verbrandingseenheid, is voldoende groot zodat de installatie continu
kan werken. Brandstof wordt naar de oven overgebracht door een vijzel.

Hete lucht
voor verhitting

FBC-technologie is bekend
om haar mogelijkheid om
ongewenste, schadelijke
emissie te minimaliseren
van stoffen zoals SO2,
NOx en HCL en het
verbrandingsrendement zo
hoog mogelijk te houden.

Zandbodem

Een brandstofvraagsignaal wordt geactiveerd door de niveausensoren in
de brandstof-voorraadtrechter. Externe bedieners kunnen de opslagruimte ook
in de gaten houden via een camera en zo nodig handmatig de bovenlader
of de transportband bedienen.

3.3 Transportbanden

De pluimveemest
wordt toegevoegd.
De opstartbrander
is niet langer nodig.

Vanaf dag één heeft
BHSL zich beziggehouden
met het ontwikkelen
van een technologie
waarmee op betrouwbare
wijze pluimveemest kan
worden verwerkt in alle
toestanden. Het is niet
praktisch om ‘selectief’
geschikte mest van
de bodem van de stallen
te halen en het mengen
van mest met andere
brandstoffen is juridisch
verboden. Ook het
toepassen van droging
ter voorbereiding van
de mest op verbranding
is niet toegestaan.

De hoeveelheden
lucht en biomassa
regelen de
warmte-afgifte

Primaire
Lucht

De transportbanden zijn
ontworpen om de mest
op een schone manier
te transporteren zonder
dat ze gaan vastkoeken
of dat de mest zich
ophoopt.

1. Hoe werkt
wervelbedverbranding

2. Opstarten

Wervelbed

3. Continue verbranding

Het BHSL wervelbedprincipe is geschikt voor een wijd scala-aan biobrandstoffen
uit bos en landbouw. Om de verbranding te ondersteunen wordt maximale
luchtcirculatie toegepast.
De verbrandingskamer (oven) is uitgerust met een dieselbrander voor het opstarten
en om de verbranding te ondersteunen tijdens buitengewone of moeilijke
omstandigheden.

BHSL garandeert
de verwerking van
de mest en neemt het
verdere onderhoud
van de installatie voor
haar rekening.

Traditionele ketels
die hogere temperaturen
gebruiken dan FBC, creëren
mogelijk meer NOx-gassen,
waardoor reductie door
een ureuminjectie nodig
is om onder de limiet
van 200 mg/nm3 te blijven.

De werking wordt gecontroleerd door een reductiemotor en regelbare
aandrijving. De snelheid wordt bepaald door het PLC-systeem.
Bij gebruik van deze
reductietechnologie
is voortdurende controle
noodzakelijk.
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De oven is ontworpen om ervoor te zorgen dat de omzetting van brandstof
naar thermische energie compleet is en er een minimum aan ongewenste emissie
plaatsvindt. De oven is vuurvast ontworpen om de bedrijfstemperaturen
te kunnen weerstaan.

Er zijn natuurlijk grenzen aan ieder proces en de mest moet normaal gesproken
een vochtgehalte van minder dan 45% hebben (mag hoger zijn voor korte periodes)
om betrouwbaar te kunnen worden verwerkt. Verbeterde groeiomstandigheden
in BHSL-stallen leiden tot een gemiddelde vochtgehalte van minder dan 45%

De pluimveemest
wordt toegevoegd

Luchtcirculatie

De ‘ziedende’ massa heet zand heeft uitstekende thermische eigenschappen.
Als er mest wordt afgegeven die gedeeltelijk nat is, kan deze worden gebroken
en zal de 'thermische schok' heel snel binnen in het zand worden verdeeld.
De verbranding is betrouwbaar, zelfs als de brandstofkwaliteit dit niet is.

Hete lucht
voor verhitting

Wervelbed
De hoeveelheden
lucht en biomassa
regelen de
warmte-afgifte

Primaire lucht wordt in het zand geblazen via een systeem van spuitkoppen.
Om schone verbranding te bereiken en de uitstoot van schadelijke gassen te
minimaliseren, zijn BHSL's oven en bodem gericht op een energie vrijgave die zorgt
voor een stabiele bodemtemperatuur en goede verblijftijden van de rookgassen.
Pluimveemest wordt van de voorraadtrechter door een stortkoker geleid en valt
door zwaartekracht op het wervelbed. De grotere en zwaardere brandstofdeeltjes
worden geabsorbeerd in de bodem en verbranden. Lichtere fracties drogen op
en verbranden boven de bodem.
De verbrandingstemperaturen boven de bodem en in het bovenste gedeelte
van de oven (freeboard) worden voortdurend gemonitord en de resultaten
worden gebruikt voor een geprogrammeerde invoer van de verbrandingscontrole.
Bovendien zorgen ze ervoor dat de minimale verbrandingstemperaturen worden
gehandhaafd zodat ziektekiemen die uit biobrandstof kunnen ontstaan worden
vernietigd.

De oven is ontworpen
om ervoor te zorgen
dat de omzetting van
brandstof naar thermische
energie compleet is
en er een minimum
aan ongewenste emissie
plaatsvindt. De oven is
vuurvast ontworpen om
de bedrijfstemperaturen
te kunnen weerstaan.

4.2 Zandrecycling
Een belangrijk onderdeel van de werking van wervelbedverbranding – vooral
tijdens gebruik van biobrandstof met een hoog mineralengehalte – is om een
standaard zandspecificatie en bodemdiepte te handhaven.
Om dit te bereiken is het nodig om alle zanddeeltjes van de bodem te verwijderen
die grotere afmetingen hebben gekregen door samenklontering. Een eenvoudig
zeef- en recyclemechanisme handhaaft de nominale zandspecificatie.
De grotere deeltjes worden verwijderd en opgeslagen in een bigbagsysteem.

4.3 Wat onderscheidt FBC van traditionele ketel-ontwerpen?
BHSL wervelbedtechnologie is speciaal ontworpen om pluimveemest
te verbranden. Industriële ketels met 'natte houtspaanders' zijn al vele jaren
beschikbaar en deze maken gebruik van een roostersysteem in plaats van een
zandbodem. Aangezien deze systemen gebaseerd zijn op brandstoffen die
de bekende specificaties voor hout-biomassa volgen, zijn ze wellicht niet geschikt
voor een optimale verbranding van pluimveemest met aanzienlijke verschillen
in vochtigheid.
De bodem van een traditionele ovenkamer gebruikt mechanische 'vingers'
of 'kettingen' om de brandstof door het verbrandingsproces te bewegen.
Vaak moeten deze systemen met water worden gekoeld om oververhitting
te voorkomen.
Bij BHSL is zand het enige bewegende onderdeel. Dit schuurt de mest en neemt
slakken en sintels mee zonder de noodzaak van ingewikkelde bewegende
onderdelen.
Sintels en slakken kunnen ontstaan wanneer gesmolten mineralen snel afkoelen
als gevolg van een variabele vochtigheid van de brandstof. Een wervelbed van
zand werkt op lagere temperaturen zodat de mineralen überhaupt niet smelten
en de snelle beweging door de bodem helpt om de natte mest over het zand
te verspreiden zonder dat bepaalde secties te veel afkoelen. Het zand wordt
automatisch gereconditioneerd en gevormde sintels worden verwijderd zodat
ze geen problemen kunnen veroorzaken.
Roostersystemen gebruiken echter vaak hogere temperaturen om de verbranding
te stimuleren. Hierdoor kan afgeleverde brandstof snel verslakken, waarna een
volledige uitschakeling nodig is om handmatige reiniging van de oven mogelijk
te maken.
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BHSL heeft uitgebreide
emissietests uitgevoerd
gedurende vele jaren
exploitatie.

6. Emissiebeheer

Wij raden kopers
die alternatieve
systemen overwegen
aan om contractuele
verplichtingen
te eisen voor maximale
emissieniveaus bij
normale werking.

6.1 Ontworpen voor lage emissies
BHSL heeft er rekening mee gehouden dat er in vele regio's in de wereld
energiecentra en verbrandingscentrales onderworpen kunnen zijn aan strenge
uitstootnormen voor het milieu.
Het BHSL-energiecentrum is ontworpen om te voldoen aan de hoogste richtlijnen
voor emissiecontrole en zal gemakkelijk voldoen aan de Europese limieten van
Verordening 592/2014.

Vervuiler

5. Warmtewisselings ontwerp
5.1 Uitwisseling van rookgas naar heet water (of stoom)
Hete uitstootgassen van meer dan 850 °C gaan door een aantal warmtewisselaars
die heet gas uitwisselen via buizen met heet water (of stoom).
De warmtewisselaarsectie bestaat uit een vuurvaste ommuurde ruimte met
een gasdichte atmosfeer.
Het ontwerp van de niet-draineerbare warmtewisselaars is cruciaal op het gebied
van de vorming van alkali-afzettingen op buisoppervlaktes en het beperken
van het risico op de de-novosynthese van dioxine. Onafhankelijke tests hebben
aangetoond dat dioxinevorming niet plaatsvindt als gevolg van de ingestelde
verblijfperiode en gassnelheden.
Warmtewisselaar-oppervlakken zijn vatbaar voor ernstige vervuiling door
asafzettingen als biobrandstoffen met hoog alkaligehalte de primaire brandstof
vormen.
De BHSL-warmtewisselaar is ontworpen om voortdurend as te verwijderen en
ophoping ervan te voorkomen. Dit zorgt voor behoud van de procesefficiëntie.
As uit de warmtewisselaarsruimte wordt verwijderd door een horizontale vijzel.

5.2 Van rookgas naar luchtuitwisseling
Om de efficiëntie van het proces te optimaliseren wordt de lucht voor primaire
verbranding voorverwarmd via lucht-warmte-uitwisseling.
De rookgastemperatuur aan het eind van de primaire luchtverwarmer wordt
gecontroleerd om ervoor te zorgen dat de uitlaattemperaturen hoog boven
de dauwpunten van de hoofdbestanddelen van het gas zijn en om hitteverlies
van het rookgas te voorkomen.
Instrumenten die in het rookgaskanaal zijn opgesteld, richten zich hoofdzakelijk
op de gastemperaturen; andere instrumenten in de waterleiding zijn ontworpen
om de stroming en de warmtewinst te controleren. De BHSL-warmtewisselaar
gebruikt legeringen die speciaal geselecteerd zijn vanwege hun bestendigheid
tegen de rookgassen van mestverbranding. De levenscyclus van deze onderdelen
is bewezen door vele jaren dienst.

Emissiegrenswaarde
(mg/Nm3)

Zwaveldioxide
De BHSL-warmtewisselaar
gebruikt legeringen
die speciaal geselecteerd
zijn vanwege hun
bestendigheid tegen
de rookgassen van
mestverbranding.

De levenscyclus van deze
onderdelen is bewezen
door vele jaren dienst.

Stikstofoxiden (zoals NO2)

50
200

Fijnstof
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Koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx) zijn functioneel voor de
verbrandingsregeling en kunnen dus worden bijgestuurd door veranderingen
in de oven. De aanmaak van zwaveldioxide (SO2) en waterstofchloride (HCl)
door verbranding zijn echter ook gerelateerd aan de chemische samenstelling
van de brandstof.
BHSL’s keuze voor de wervelbedverbrandingstechnologie heeft ervoor gezorgd
dat SO2 en HCl-gasemissies significant lager zijn dan emissies die worden
bereikt door andere technologieën zoals het bewegende roostersysteem
of suspensieverbranding. De werking van zand- en asdeeltjes tijdens
brandstofverbranding in lage stoichiometrische zones verbetert de opname
van zuurverbindingen waardoor minder schadelijke zure gassen vrijkomen.

6.2 Verwijdering van schadelijke stoffen
Om schadelijke stoffen (fijne as of stof) te verminderen tot een niveau van minder
dan 10 mg/Nm3 (PM10) wordt een zakkenfilter met omgekeerde pulserende straal
toegepast.
Een instrument meet het drukverschil tussen de filters en geeft aan wanneer de
pneumatische pulserende straal in werking moet treden. Depulsen die door iedere
zak gaan, zijn voldoende om opgehoopte as op het filtermateriaal los te maken.
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7. Afzuigventilator
en ventilatiekoker

10. Ontwerp op maat
BHSL analyseert de beschikbare mest, inclusief de calorische waarde en vochtgehalte,
om een systeemontwerp te leveren dat het brandstofpotentieel afstemt op
de verwarmings- en elektriciteitsbehoeften van de betreffende lokatie.

De afzuigventilator is ontworpen om een gebalanceerde zuigtoestand te creëren
binnenin de oven. Dit draagt bij aan goede verbrandingsomstandigheden en zorgt
voor een stroom van hete rookgassen door en over de warmtewisselaaroppervlakken.

Dit is inclusief het ontwerpen van de omgeving rond de stallen, gebaseerd op de
boerderij-activiteiten, het lokale klimaat en de gewenste interne vochtigheidsniveaus
voor optimale groeiprestaties. BHSL levert pluimveehouderijen voldoende restwarmte
die frissere, schonere omstandigheden oplevert voor de dieren door betere ventilatie.

De afzuigventilator is via een ventilatiekoker verbonden met de schoorsteen.
De schoorsteenafmetingen, 1,5 m boven dakniveau, diameter 250 mm, zijn specifiek
gekozen om ervoor te zorgen dat de afvoergassen bij het uit de schoorsteen komen
een acceptabele uitstroomsnelheid hebben.

BHSL kan oplossingen leveren voor boerderijen met vleeskuikens en legpluimvee
die warmte kunnen leveren of een combinatie van warmte en stroom.

De schoorsteen heeft schroefopeningen voor eventuele analyse van afgevoerde
emissies.

Wij kunnen geïntegreerde oplossingen leveren voor mestopslag en verbranding voor
warmtetoevoer in de stallen.
Voordelen zijn onder meer een erkende mestverwerking, verbeterd welzijn van de
dieren, extra rondes, significant betere voederconversie, warmte- en stroombesparing
en mogelijkheden voor duurzame energie subsidies. De overblijvende as vormt een
vruchtbare meststof en BHSL kan desgewenst de asrecycling voor haar rekening nemen.

8. As-opvang
As van pluimveemest, dat zwavel (P) en kalium (K) bevat, bedraagt ca. 8%-10%
van het gewicht van de mest. Dit is twintig keer zoveel as als bij een traditionele
houtketel.

11. Duurzame opbrengsten
van mest verzekeren

De BHSL-centrale is ontworpen om de as te verwijderen op verschillende punten
gedurende het verbrandingsproces – zandrecycling, warmtewisselaars en zakfilters.
Horizontale en hellende vijzels voeren de as af naar zakken die extern kunnen
worden afgevoerd voor de kunstmestindustrie.
De as is rijk aan P en K en is
een waardevolle meststof.

BHSL heeft meer dan 115.000 voltooide bedrijfsuren in haar energiecentrales.
De technologie is geoptimaliseerd en zo afgesteld dat klanten er zeker van kunnen
zijn dat hun systeem over 20 jaar nog steeds werkt.

9. Opwekking van elektriciteit
Combinaties van warmte en vermogen (CHP) zijn mogelijk door stroomgeneratoren
te integreren in het energiecentrum. Afhankelijk van de benodigde van de
toepassing kan BHSL stoom genereren, een stoommachine of heet water gebruiken
en elektriciteit opwekken via een Organische Clausius-Rankine-procescyclus (ORC).
De beste oplossing hangt af van de lokatie van uw installatie.

De verbrandingsgassen van mest zijn corrosief daarom is het belangrijk dat blootgestelde
metalen oppervlakken, bijvoorbeeld tijdens warmteuitwisseling, gemaakt zijn van
legeringen die zijn ontworpen, getest en hun geschiktheid bewezen hebben voor gebruik
met pluimveemest.

Neem contact op met
sales@bhsl.com voor meer
informatie over CHP.

Het BHSL extern bedrijfscentrum monitort de energiecentrale 24/7 en plant preventieve
onderhoudsbezoeken in. Wij voeren elk jaar 3 kleinere en 1 grote onderhoudsbeurt
uit als onderdeel van het langetermijn onderhoudscontract.
Ons normale onderhoud leidt ertoe dat de emissietests ieder jaar zullen worden
uitgevoerd.

Neem contact op met
de afdeling verkoop om
een bezoek ter plaatse
aan te vragen en te weten
te komen hoe BHSL
uw mest kan gebruiken
om de pluimveeproductie
op uw pluimveebedrijf
te veranderen.

Wij zien graag dat al onze
centra worden bediend
en onderhouden door BHSL
in opdracht van de klant.

Verandert pluimveeproductie

Contact en aanvullende informatie
Hoofdkantoor:
Kantoher Business Park
Killeedy, Ballagh
Co. Limerick
Ireland

Ireland: +353 698 5336
GB Locall: 0844 5447727
V.S.: +1 443 603 0316
Email: sales@bhsl.com
Website: www.bhsl.com

