
Licht is een belangrijke factor binnen de pluimveesector. Voor verschillend type pluimvee 
is het lichtniveau vastgelegd op minimaal 20 lux. Een optimaal lichtniveau en correcte 
lichtverdeling zorgen voor een goede verdeling van de dieren over de totale oppervlakte 
van de stal. Dit leidt tot minder ziektes en minder uitval onder de dieren.

• Energiebesparend tot 35%

•  Aantoonbaar snelle terugverdientijd

•  Dimbaar van 100% tot 3%

•  Betere productie & dierenwelzijn

•  24 meter breed (met 1 rij)

•  Hoogfrequent

Agrilight b.v., dé marktleider in stalverlichting, presenteert het meest efficiënte armatuur voor in pluimvee-

stallen: de AL2007 70 Watt. Het AL2007 70 Watt armatuur verlaagt de energie– en onderhoudskosten en  

realiseert een duurzame productie. Daarnaast draagt het armatuur bij aan aantoonbare productieverbetering 

en dierenwelzijn. Tal van moderne pluimveebedrijven wereldwijd zijn al uitgerust met de AL2007 70 Watt.  

Agrilight® produceert zijn armaturen in Europa, wat de kwaliteit van de producten garandeert.

Agrilight® producten worden speciaal ontwikkeld om te functioneren in een stalomgeving. Dit betekent dat ze 

bestand zijn tegen vochtigheid, ammoniak en stofvorming.

AL2007 / AGRILED® BLUE

Licht is een belangrijke factor binnen de pluim-

veesector. Voor verschillende typen pluimvee is 

het lichtniveau vastgesteld op minimaal 20 lux in 

de stal. Een optimaal lichtniveau en correcte licht-

verdeling zorgen voor een goede spreiding van de 

dieren over de totale oppervlakte van de stal. Dit 

leidt tot minder ziektes en minder uitval onder de 

dieren, met als gevolg een hogere productie.

 

Met de zes blauwe powerLED’s in de AGRILED® Blue heeft u een wetenschappelijk onderbouwde toevoeging 

die kippen aantoonbaar rustiger maakt tijdens de vang– en uitzetperiode. De combinatie tussen een energie-

zuinige 70 Watt spaarlamp en LED technologie zorgt voor een uitermate efficiënte hybride lichtoplossing voor 

in pluimveestallen.

 



AGRILIGHT B.V.

Vlotlaan 412

2681 TV Monster

Nederland

Tel. +31 (0)174 287 287

Fax +31 (0)174 287 292

E-mail: info@agrilight.com

Wilt u zeker zijn van een optimaal en professioneel lichtniveau, laat dan kosteloos een lichtplan op maat maken 

door Agrilight b.v. Een aanvraagformulier is te downloaden op www.agrilight.com of neem contact op met uw 

plaatselijke dealer.

Mogelijkheid dealerinformatie

Lumen per Watt  75 Lm/W

Wattage  70 Watt

Type  AL2007-70W / AgriLED® Blue

Levensduur  10.000 uur

Technische gegevens

20 LUX

24 M


