
Hoe werkt het ?             Voor  wie ?                En zoveel meer  ?               

Silo CoNNecT  bewaakt dat het 
juiste veevoer in de juiste silo 

wordt geleverd ! 
 

Hierdoor behoren foute losbeurten,      
zieke dieren, klachten en 
spoedinterventies  tot het verleden  
 
 
 
 Hoe werkt het ?  Vol automatische bewaking van de losbeurt: 

  Bij de belading worden de laadgegevens  automatisch 
doorgestuurd naar de Cloud. 

 De chauffeur krijgt op zijn on board screen de melding 
van de geplande rit met alle leverdata ( soort voer en 
gewichten per vak, ritnummer , locatie , klant en silo 
gegevens). 

 Aangekomen bij de klant zal de chauffeur de siloreader 
op de TAG identificatie plaatsen die is vastgemaakt aan 
vulbuis van de silo. Via een draadloze communicatie 
tussen siloreader en trailer cabinet wordt de silo 
herkend  en worden de corresponderende vakken 
vrijgegeven, waarna de losbeurt kan starten.  

 Simultaan worden alle acties geregistreerd  in de Cloud 
en kan de transportmanager, veevoerbedrijf  als ook de 
klant  alle leveringen verifiëren. 
 



Voor wie ?  

 100% traceerbaarheid van het veevoer tussen 
veevoerbedrijf en 
           de silo bij de boer 
             Upgrade voor ‘GMP + ‘  vereisten   

          FEFAC : “ safety of the final feed, animal product 
                          & animal  health “ 

 100% zekerheid voor de boer dat zijn dieren  het voer eten 
conform de eisen voor zijn certificering / label 

 Omega 3 
 Bio label 
 Antwoord op de vele kwaliteit vereisten van 

retailers  
 GEEN negatieve gevolgen voor het kweekrendement van  

            de boer door ziektes of gebrekkige voeropname 
 SMART:  Lambrecht Silo CoNNecT staat voor  :  

 een belangrijke stap voorwaarts in de digitale 
wereld  

 Minder verkwisting  van grondstoffen 
 Een belangrijke schakel in de block chain  
 Optimalisering van uw transporten 

 
 



En zoveel meer… 

• Foutenreductie bij leveringen : FEED TRUST  FOOD TRUST 
• Traceerbaarheid en registratie van leveringen: GMP+ 
• GPS begeleiding naar de juiste silo : steeds meer wisselende chauffeurs + 

snelle en betrouwbare levering bij nieuwe klanten  
• Transportmanagement : blaasrendement, transportkost/ton, lokalisatie, 

geofencing voor boer of logistiek manager 
• Digitale CMR – >sluitend bewijs van levering  
• Silomanagement :  vullingsgraad van de silo , voederconversie, tijdig 

bestelvoorstel, … 
• Automatisatie : PLC kan tevens aangewend worden voor autonoom 

lossen,  maintenance, online support, Lambrecht Multi trailer,  
• Smartphone applicatie : Silo app met GPS support, Smart server app, e-

CMR,  
• Multi language :  interessant voor internationale chauffeurs 
• Transparantie van kwalitatieve leveringen -> FOOD TRUST  
• Covid -19 proof : geen contact met administratie vereist 
• Lowbudget versie voor oudere bulkopleggers 
• Stand alone systeem ; re-usable / alle merken  


