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ACO FUNKI BENTLEY INSTRUMENTS-NÉLMOSTANTÓL A

Cégünk az amerikai Bentley Instruments magyarországi
képviselője. A Bentley Instruments fő profilja a tejipari anali-
tika céljaira használható berendezések. A Benltey Magyaror-
szág Kft. mezőgazdasággal kapcsolatos üzletága a farmerek és
gazdálkodók kiszolgálására alakult. Farmtermékekkel fog-
lalkozó üzletágának alapítása a rendszerváltás idejére vezet
vissza. Több, mint 25 éves forgalmazói tapasztalatot és renge-
teg elégedett ügyfelet tudhatunk magunk mellett az elmúlt
évek során az állattenyésztési ágazatból.

2020-tól cégünk palettája tovább bővült a NEDAP precíziós
sertéstakarmányozási rendszerek, továbbá az ACO FUNKI cég
által gyártott sertéstechnológiai berendezések termékeivel is.

A ACO GROUP -Z ERŐS BRAND VILÁGSZERTE

A klímaváltozás szemtől szembe hozza a technológia gyár-
tókat az újabb és újabb kihívásokkal, amiket meg kell oldani. A
fejlesztésekkel az ACO kiáll a gazdaságos vízelvezetés, tisztítás,
fogyasztás és újrahasznosítás mellett.

Ezt polimer beton, rozsdamentes acél, műanyag, öntöttvas és
vasbeton feldolgozásával végezzük. Amiért mi környezetbarát
megoldásokat használunk a gyártásaink során, és ezeket
kreatívan használjuk, az ACO termékek kielégítik a műszaki
innováció iránti igényeket, gazdaságos használatot, és
fenntartható gazdaságos működést.

ACO FUNKI A/S az egyik legnagyobb európai technológiai be-
szállító a sertéságazatban. Több mint 85 éves tapasztalattal,
biztos háttérrel és mélyreható tudással rendelkezik ezen a
területen így a legkorszerűbb és leghatékonyabb megoldásokat
tudják kínálni az ügyfeleknek. Nagy hangsúlyt fektetnek az állat
jóllétre, így növelve a termelési hatékonyságot. Világszerte tel-
jes kiszolgálást biztosítunk!

ACO FUNKI ma egy stabil vállalat, számos felelős képviselővel a
világszerte, mint pl. Dánia, Németország, Franciaország,
Spanyolország, Lengyelország, Oroszország, Ukrajna és Kína.

2004 óta az ACO FUNKI az tagjaACO GROUP - vezető komp-
lett rendszereket gyártó csoport közel 4200 alkalmazottal több,
mint 40 országban.

PROJEKTEK A VILÁG MINDEN TÁJÁN
FÓKUSZBAN AZ ÁLLATJÓLÉT


