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TEMA: STALDINDRETNING   aktuelt

n  Reducerer energiforbruget med mindst 60% for sammenlignelig lyskilde.

n  Modulopbygget Plug’n Play systemløsning, hvor man selv, meget enkelt og 
hurtigt kan montere armaturerne inkl. kabler.

n  Transformer og lysdioder er »støbt« sammen og er dermed utrolig holdbart.  
Kan holde til fugt, støv, salt og ammoniak.

n  God lysspredning og højt antal lumen.

n  Integreret IP65 CE og TÜV godkendt aluminiumarmatur med 50.000 timers 
lysdioder.

Om RN Solutions’ led-belysning aktuelt

Led-belysning i en svinestald kan have positiv indflydelse på produktiviteten, meddeler flere kunder, 
der har sat belysningen op. (Foto: Anne Wolfenberg)

Stor tilfredshed  
med led-belysning  
i svinestalde
Dansk firma får mange 
positive tilbagemel-
dinger fra kunderne til 
deres led-belysning til 
svinestalde.

AF NIELS ROSDAHL JENSEN

aktuelt - Alle der beskæftiger sig 
med svineproduktion 

ved, at der skal godt med lys til 
grisene. Vi har gjort det nemt 
at bruge det og sætte det op, 
samtidig med at det er billigt i 
drift.

Sådan siger Rune Nielsen, 
direktør i RN Solutions, der 
forhandler led-belysning til 
blandt andet svinestalde. Og 
når virksomheden følger op 

på kundernes oplevelse med 
produktet, står det lysende 
klart, at der er stor tilfredshed.

Næsten 30 procent af kun-
derne synes, det er bedre end 
forventet, mens det for de 
resterende godt 70 procent 
lever op til forventningerne. 
Og på flere fronter melder svi-
neproducenterne om højere 
produktivitet. 

Entydigt billede
Undersøgelsen er lavet ved at 
sende spørgeskemaer ud til 
kunderne. Rune Nielsen vur-
derer, at omkring halvdelen 
vender tilbage med svar. Og 
blandt de svar, der kommer, 
er billedet ret entydigt positivt.

- Vi ringer også til nogle af 

de kunder, der ikke har svaret, 
og der får vi samme melding, 
siger Rune Nielsen.

International 
anerkendelse
I sommer vandt firmaet inter-
national hæder i kølvandet på 
World Pork Expo – verdensud-
stillingen for svineproduktion.

RN Solutions blev frem-
hævet, som et ud af de otte 
produkter på messen, der har 
størst potentiale for at hjælpe 
verdens svineproducenter til 
en forbedret effektivitet.

niels@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 56
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Dårligere Uændret Bedre Meget bedre
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Lever løsningen op til dine forventninger ift. 
"Det rigtige lys til behovet." ?

Kilde: RN Solutions egen brugerundersøgelse

Fokus på planter 
hver tirsdag i 

EFFEKTIVT  
LANDBRUG

Tilfredse kunder er det bedste vi ved

www.mafa.se - Tlf. +45 54 78 86 85

Vores bedste silo med 
unikke egenskaber!

• Skånsom Fyldning
• Naturlig ventilation hindrer kondens
• Massestrømning “Først ind - Først ud”
• Bedre foder hygiejne
• Bedre foder udnyttelse
• Velegnet til alle typer af foder samt råvarer
• Størrelser fra 6-80 m3

• 7 års materiale garanti
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