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Wat heeft de Wopereis groep u te bieden 

  

 Opslagsystemen 
- Foliebassin met drijvende afdekking voor opslag van mest, water, vervuild water, slib (Kiwa) 

- Gaasmatsilo met drijvende afdekking voor opslag van mest, water, vervuild water (Kiwa) 

- Beton silo van prefab elementen max. 12 m. hoog (Kiwa) 

- Stalen Lipp silo 

- Stalen Farmatic silo met o.a. roerinrichting in het dak 

- Golfplaatsilo met drijvende afdekking voor opslag van mest, water, vervuild water (Kiwa) 

-  

 Afdeksystemen 
- Spankap voor het afdekken van ronde silo’s, ook maatwerk voor vierkante bakken etc. (Kiwa) 

- Spankap met rvs spanten frame voor afdekking op grote diameters silo, voor kleinere silo’s vrije overspanning 

- Spankap draaiend op rvs-spanten frame afgespannen 

- Drijfkleed voor afdekking van vloeistoffen in bassins of ronde silo’s (Kiwa)                           
 

 Biogas 
- Silo’s: beton en staal 

- Membraankap  

- Plurrymax voor verkleinen van de te vergisten natte grondstoffen, meer rendement 

- UDR-toren in silo voor meer contactoppervlak met bacteriën, geeft meer rendement  

- Te leveren in onderdelen en compleet systeem 

 

 Mix systemen 
- Bassinmixer voor het homogeen maken van vloeistoffen in een foliebassin met of zonder afdekking aftakas 

aangedreven of elektrisch verschillende lengtes, eigen productie 

- Silomixer HEM6 voor het homogeen maken van vloeistoffen door de wand van de silo aftakas aangedreven of 

elektrisch aangedreven verschillende lengtes 

- Dompelmixer met of zonder schakelkast 

 

 Leidingsystemen voor aan en afvoer van vloeistoffen 
- Uitgevoerd in RVS, Staal verzinkt, PVC, PE 

- Verdringer pompen (water/ mest/ slib) 

- Dompelpompen 

  

 Mest bewerking 
- Mestscheider Bauer 

- Mest / slib droger RHS 

 

 RVS-constructies 
- Trappen maatwerk eigen productie 

- Bordessen maatwerk eigen productie 

- Afdekkingen maatwerk eigen productie 

- Balustrades eigen productie 

- Frames eigen productie 

- Productie en ontwikkeling machines voor de voedingsindustrie 

- Onderhoud en maatwerk in voedingsindustrie 
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 Aluminium constructies 

- Trappen maatwerk eigen productie 

- Bordessen maatwerk eigen productie 

- Afdekkingen maatwerk eigen productie 

- Balustrades eigen productie 

- Frames eigen productie 

  

 Staal verzinkte constructies 
- Trappen maatwerk eigen productie 

- Bordessen maatwerk eigen productie 

- Afdekkingen maatwerk eigen productie 

- Balustrades eigen productie 

- Frames eigen productie 

 

 Stallen 
- Rundveestallen eigen productie 

- Kalverstallen eigen productie 

- Kalkoenen stallen eigen productie 

- Geitenstallen eigen productie 

- Stalinrichting eigen productie 

- Melksystemen (BouMatic/ BouMatic Robotics/ Dairymaster) 

- Waterontharder 

- Voersystemen 

- Mestrobot 

- Voerrobot 

 

 Hallen/ Loodsen agrarisch/ industrieel 
- Werktuigen bergingen 

- Productiehallen 

- Maatwerk (fietsenstallingen, overkappingen, etc.) 

 

 Zonne-energie 
- Zonnepanelen (op daken en op frames op platte daken of op de grond) 

 

 Kunststof kozijnen 
- Voor woningen 

- Voor stallen 

- Voor industriële hallen 

 

De voordelen van de Wopereis groep 

▪ Voor elke afdeling eigen montage teams 

▪ Eigen werkplaatsen 

▪ Lasrobot voor serie productie 

▪ Professioneel machinepark 

▪ Eigen teken afdeling 

▪ Eigen afdeling voor constructie berekeningen 

▪ Advies en hulp bij vergunningverlening 

▪ Werkzaam in heel Europa 

▪ Vertegenwoordigers door heel Europa 

▪ Eén leverancier voor veel productgroepen 


