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Dansk led-lys til svin vinder
international anderkendelse

NAVNE

Skal styrke salget af Easy-strø
n Dansk Dyrestimuli A/S har pr. 1.

august 2015 ansat Lars
Sørensen som salgs- og eksportchef
med ansvar for at styrke og videreudvikle selskabets salg af de unikke
Easy-strø-produkter, som er baseret
på varmebehandlet halm.
Lars Sørensen har gennem mere
end 20 år beskæftiget sig med
produktudvikling, markedsføring og
salg af naturprodukter til agriindustrien i Europa.

Næsten to måneder efter verdensudstillingen
World Pork Expo er
messens bedste produkter blevet kåret. Dansk
led-lys fra RN Solutions
er blandt de otte
udvalgte produkter.

Afløser fundet til Claas

AF ANNE WOLFENBERG

n Claas Global Sales GmbH i Har-

n Det danske firma RN Solutions, der leverer led-lys til
landbruget, har sammen med
syv andre firmaer opnået eksperters og publikums anderkendelse ved verdensudstillingen for svineproduktion
- World Pork Expo i USA.
Helt nøjagtigt er det RN Solutions koncept med at giver
tilstrækkeligt med lys til søerne, som har vundet publikums
og ekspertenes anerkendelse.
Publikum og udnævnte eksperter, som kalder sig »New
Product Tour«-panelet, har
i fællesskab bedømt RN Solutions led-lys som en ud af
de otte produkter på messen,
som de mener har størst potentiale for at hjælpe verdens

Amerikanerne har nu også fået øjnene op for dansk led-lys. Det er nordjyske RN Solutions, der har
opnået World Pork Expos anderkendelse for sin positive indflydelse på søernes effektivitet samt for sin
holdbarhed og for at være en enkel og prisbillig løsning. (Foto: Anne Wolfenberg)
svineproducenter til en forbedret effektivitet.

Velovervejet valg
Selvom messen fandt sted i
juni måned, er det først nu
– næsten to måneder senere
- at »New Product Tour«-panelet har valgt at løfte sløret
for, hvilke firmaer, der rendte
med sejren.
Rune Nielsen, direktør for
RN Solutions, forklarer, at
publikum i løbet af de tre dage,
som udstillingen varer, stem-

Produkter hædret af World
Pork Expo’s ekspertpanel
n Dataenheden BestReader fra Big Dutchman, der
n
n

n
n
n
n
n

kan linkes til personalets telefon eller iPad
En dansk-inspireret faresti fra det amerikanske
inventarfirma Thorp Equipment Inc.
En motoriseret kadavervogn - Porky’s Pick Up
fra tyske Maier-Brakenberg - der var udstillet
af firmaet Ro-Main, der er ejet af canadiske
svineproducenter
PRRS-vaccinen Fostera PRRS fra medicinal
firmaet Zoetis
Vaccinen Enterisol Salmonella T/C mod Salmonella Choleraesuis og Salmonella typhimurium
fra medicinalfirmaet Boehringer Ingelheim
Ventilationsstyringen EDGE fra det amerikanske
firma Automated Production Systems
Ventilatoren VX36 Fan fra Munters
Led-lys til søer fra RN Solutions udstillet af
Echberg Solutions
Kilde: The National Hog Farmer

mer på de produkter, som de
tror mest på. Men i den sidste
ende er det dog de otte personer i ekspertpanelet, der
udpeger de endelige vindere.
Ekspertpanelet nævnte tre
grunde til at udnævne på RN
Solutions led-lys.
- Produktet løser en alvorlig
udfordring med at få lys nok
til søerne, og sikrer dermed en
optimal reproduktion.
- Produktets lave strømforbrug kombineret med plug-&play-montage sikrer minimale
omkostninger i både montage
og i brug.
- Som eneste produkt på
markedet er RN Solutions
led-armaturer sikret mod fugt
og ammoniak. Det sikrer lang
holdbarhed under hårde betingelser i staldmiljøer.

Måske verdens største
Det var Echberg Distribution,
der udstillede led-lyset ved
Word Pork Expo som forhandler for RN Solutions i Nordamerika.
- Vi er naturligvis meget glade for anerkendelsen, og ser
frem til, at vores forhandler i
Nordamerika får rigtig travlt i
efteråret, siger Rune direktør
Nielsen.
Med sit næsten tre hektar
store udstillingsområde betegner World Pork Expo sig
som verdens største messe for
svineproduktion alene. Messen arrangeres af sammenslutningen af de amerikanske
svineproducenter – The National Pork Producers Council
(NPPC).
aw@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 55

Led-lys sælger godt
n - Der har været en pause i

vores salg herhjemme af ledlys til søer siden påske, men
nu, efter at dagene bliver kortere, er vi begyndt at sælge
igen, fortæller Rune Nielsen,
der er direktør i RN Solutions.
Det nordjyske firma er nu
oppe på omkring danske 75
besætninger, der har købt firmaets led-lys, og i Holland,
hvor der er stor interesse for
løsingen, er der solgt til 10-15
besætninger i løbet af ganske
kort tid. Besætningsstørrelser-

ne i udlandet er på 150-12.000
søer.
- Der er også startet forhandling op i England og Polen,
mens vi lige nu arbejder på
at få etableret et salgsapparat
i Litauen, Tyskland, Norge og
Sverige, fortæller Rune Nielsen.
Echberg Distribution er forhandler af led-lyset i Canada
og Nordamerika, mens Farm
Innovation under Danish
Farm Design tager sig af hele
USA samt Østeuropa.

Maskinhandler, så er det tid...
Har du mejetærskere eller andre høstmaskiner,
som du gerne vil have solgt til denne høst?
Effektivt Landbrug følger høsten dag for dag
rundt i hele landet. Du kan booke
annoncer til placering på Høst-Tour siderne

Du kan indrykke annoncer fra dag til dag

aw

sewinkel, Tyskland, har pr. 1. august
ansat Lars Ahrens, med titel af Area
Sales Manager.
Lars Ahrens kommer til at fungere
som den daglige kontakt for alle
Claas’ partnere i Danmark, Norge og
Island, og han refererer til danske
Jens Skifter, der er regionaldirektør i
Claas Global Sales.
Lars Ahrens afløser Torben Larsen,
der har valgt nye udfordringer.
Lars Ahrens afløser
Torben Larsen.

VIRKSOMHEDER

DLG køber op i Litauen
n DLG styrker nu sin position på det baltiske landbrugsmarked

med overtagelsen af det litauiske grovvareselskab Agrogimas.
Agrogimas opererer i den sydlige del af Litauen, hvor betingelserne for planteavl er særligt gode.
Scandagra vil med købet af Agrogimas blive den femtestørste
aktør på det litauiske marked, hvor Scandagra har været til
stede i de seneste 10 år.
Det familieejede Agrogimas blev etableret i 2002, og har nye
og moderne kornfaciliteter samt en lagerkapacitet på 17.000
ton korn.
- Væksten inden for planteavlsområdet i Baltikum har været
særdeles positiv i de seneste år, og den udvikling forventer vi
vil fortsætte med uformindsket styrke i de kommende år, siger
Bent Nissen, vicekoncerndirektør i DLG med ansvar for Baltikum, om overtagelsen.
Scandagra har aktiviteter i alle de baltiske lande, og dets 225
ansatte omsatte i 2014 for 1,8 milliarder kroner. Selskabet ejes
i fælleskab af DLG og svenske Lantmännen.

Nyt dansk selskab vil
udvikle præcisionsjordbrug
n Et nyt, dansk udviklingsselskab, Agro Intelligence ApS, vil

udvikle og nytænke effektivitet og automatisering inden for
europæisk og global jordbrugsproduktion.
Det nye selskab udspringer af den strategiske udviklingsafdeling i Kongskilde Industries, som blev etableret for tre år
siden. Tidligere koncernudviklingschef Ole Green bliver administrerende direktør for den nye virksomhed.
- Vi vurderer, at potentialet inden for markmaskiner med
fokus på præcisionsjordbrug og automatisering er betydeligt
større, end vi endnu har set, siger Ole Green.
Det er forventet, at de første produkter kommer på markedet
i løbet af de næste to år. Iblandt dem er Robotti (en modulopbygget robot-redskabsbærer-platform, der kan køre autonomt i korn, majs eller roemarker), som blandt andet benytter
intelligente kamerasystemer, der identificerer planters position
og forhindringer.
Det nye udviklingsselskab har til huse i Agro Business Parks
Inkubator i Agro Food Park i Skejby.
Udover at samarbejde med landbrugsfirmaer, arbejder Agro
Intelligence p.t. sammen med 33 europæiske universiteter
inden for jordbrugsområdet.

Ring eller mail om formiddagen, så er din annonce med næste dag!
Telefon 70 15 12 37 - annoncer@effektivtlandbrug.dk

Landbrugets erhvervsavis  hver dag...

Fokus på svin hver fredag

