Nyhedsbrev, februar 2018

Nu er vi ca. halvvejs med vores leverandørbesøg.
Under disse besøg har vi fået nogle gode
spørgsmål omkring de faciliteter, der skal
monteres hos leverandørerne, og disse spørgsmål
vil vi forsøge at besvare i dette nyhedsbrev.

Derudover har der været mange spørgsmål til
den studs, der skal installeres.
Ved hver leverandør vil der blive installeret en
studs på fortanken såvel som på lagertanken, se
billedet herunder:

Faciliteterne vil blive tilpasset de individuelle
omstændigheder ud fra hvilket behov Envo har
på den pågældende ejendom, for at få
afhentningen og leveringen af gylle til at fungere
bedst muligt.

Grunden til, at der skal
monteres studser er, at
det reducerer risikoen for
smittefare, det giver hurtig
afhentning samt at man
undgår, at gyllen plasker
ud under afhentnings- og
leveringsprocessen.

Størrelsen på hver enkelt fortank vil blive fastsat
individuelt ud fra, hvad Envo vurderer, er
nødvendigt.

Containeren, der skal bruges til dybstrøelse,
måler ca. 2 x 6,7 x 2,55 m. Containeren har
mulighed for tip til begge sider, og den er
konstrueret, så den er nem at tømme og rengøre.

Endelig er vi også blevet spurgt om styresystemet
til omrøring i fortanken. Systemet er webbaseret
og kan vise status i omrøring samt gylletankens
indholdsniveau og status.
Det kan styres via SMS,
ligesom det kan sende
alarmer via SMS eller email.
Derudover kan chauffører
til gylletransport holde øje
med tilgængelige tanke, og
dermed kan disponenterne
planlægge chaufførernes
ruter
ved
hjælp
af
systemet samt hvis der er
tanke, der er mere fyldt end i den ”normale”
cyklus, kan disponenten se det fra kontoret og
omprioritere i forhold til den ugentlige
planlægning.
Afslutningsvis vil Louise gerne sige tak for de
gode besøg hos leverandørerne. Det har været en
fornøjelse og ganske lærerigt, og hun glæder sig
til samarbejdet fremover.
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