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Mest en afvalwater,
Fabiton biedt oplossingen voor verwerking en opslag!

Meer dan 30 jaar ervaring in mesttechniek, 
importeur topmerken SUMA mixers & UTS scheiders!

De veranderingen in de agrarische sector volgen elkaar razendsnel op en Fabiton ontwikkelt mee. 
Door de combinatie van disciplines zijn wij in staat u een totaaloplossing te bieden voor de verwerking en opslag van mest en afvalwater.

Naast 30 jaar ervaring in mest-, pomp- en watertechniek is Fabiton tevens specialist in prefab bouwsystemen (volumebouw en 
vloeistofdichte voorzieningen). Voor onder- of bovengrondse opslagsystemen, een silo-, kelder-, putten- en verwerkingsplan, was- 
en tankplaatsen, prefab gebouwd of in het werk gestort. Van producten tot en met montage, van reparatie tot en met service 
en onderhoud, van planopzet tot en met realisatie en ondersteuning bij complexe, innovatieve vraagstukken, u kunt rekenen op 
deskundig advies en krachtige ondersteuning. We zijn actief in de agrarische sector alsmede in de sectoren bouw, gww, infra en 
civiel. Langs deze weg informeren wij u graag over onze mogelijkheden.

Fabiton biedt klanten de zekerheid van praktisch advies bij de toepassing en het gebruik 
van bewezen topmerken (Deutsche gründlichkeit). Wij hebben een totaal programma 
ten aanzien van het mixen en verpompen, scheiden en instrooien, verwerken en opslag 
van mest. We denken ook graag mee met uw adviseur en architect bij de uitwerking van 
een kelder- en puttenplan. 

SUMA mixers
 – beste mestmixers van Nederland! 
 – gespecialiseerd in homogeen  

 mengen 
 van  mest en overige vloeistoffen

 – zeer breed gamma in uitvoering en 
 toepassing

 – voldoen aan de hoogste  
 kwaliteitseisen

 – Fabiton importeur Nederland

UTS scheiders 
 – beste mestscheiders van Nederland!
 – topmerk separator (scheiden natte/ 

 droge fractie)
 – onderscheidend, innovatief concept
 – in diverse capaciteiten en  

 uitvoeringen leverbaar
 – zeer bedrijfszeker, betrouwbaar  

 systeem
 – Fabiton importeur Nederland

NETSCH pompen
 – topmerk op pompengebied
 – o.a. wormpompen, verdringer-/

 lobberpompen en fijnsnijdende 
 toevoerunits biomassa

 – zeer robuuste, bedrijfszekere 
 techniek

 – voldoen aan de hoogste  
 kwaliteitseisen

 – Fabiton distributeur

Onze specialisten Mesttechniek & Mestsystemen:

Roelof Terluin
Verkoop / Advies
Mesttechniek & Mestsystemen
r.terluin@fabiton.nl
06 - 16 06 74 23

Jan Wijnstra
Verkoop / Advies
Mesttechniek & Mestsystemen
j.wijnstra@fabiton.nl
06 - 11 85 63 13

Erik-Jan Wijnstra
Verkoop / Advies / Directie
Mesttechniek & Prefab Bouw 
e.wijnstra@fabiton.nl 
06 - 50 21 60 03

Ruurd Kramer
Binnendienst / Inkoop / Planner
Mesttechniek / Mestsystemen
r.kramer@fabiton.nl 
058 - 800 1980



Specialist was- en tankplaatsen

1.000 FARMEX mestsilo’s gebouwd in Nederland

 – wij bieden u jarenlange praktische ervaring 

 – we komen graag langs voor persoonlijk advies 

 – onze vloeistofdichte vloer voldoen aan de SIKB AS   

 6700 (protocol 6701)

 – onze olie-/benzine-afscheiders voldoen aan de 

 NEN-EN858/1+2

 – ook adviseren wij u graag bij de reiniging van 

 – gewasbeschermingsapparatuur 

 – Fabiton biedt tevens een mogelijkheid voor   

 een 3-in-1 oplossing  (wassen, tanken, afspuiten van 

 gewasbeschermingsapparatuur)

 – bekijk animatiefilm van onze 3-in-1 toepassing via   

 youtube (zoek op ‘fabitonbv’) of via de website van   

 Fabiton

 – uniek bouwconcept met naspanning

 – inwendige spankabels (niet in het zicht)

 – beste opslagsysteem voor vloeistoffen (voortdurend   

 wijzigende wandbelasting door wijziging vullingsniveau)

 –  zeer degelijk, robuust bouwsysteem 

 – biedt zekerheid van zeer lange levensduur

 – KIWA gecertificeerd (BRL 2342 mestbassins en BRL 2812  

 Agrarische producten)

 – inhoud van ca. 500 – 5.700 m3 (silo’s tot wel 30.000 m3  

 mogelijk: veelal toegepast bij waterzuiveringen)

 – bekijk film van opbouw van onze Farmex Mestsilo via  

 youtube  (zoek op ‘fabitonbv’) of via de website van Fabiton

Fabiton biedt u een totaalconcept: vloeistofdichte vloer met eventuele spatwanden, bijbehorende 
slibvangput en olie-/benzine-afscheider.  Naast ons jarenlang bewezen prefab concept kunt u de 
vloeistofdichte vloer ook door Fabiton laten storten. Elke vloer is immers weer anders: qua situatie, 
locatie, eisenpakket, specifieke wensen en/of complexiteit.

Onze mestopslagsystemen zijn niet meer weg te denken uit de moderne veehouderij. De prefab betonsilo wordt gebouwd volgens een
jarenlang bewezen bouwconcept Muleby met inwendige spankabels (naspanning) en zijn in de markt vooral bekend als de Farmex mestsilo’s.
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Onze specialisten Mestopslag & Was-/Tankplaats (Prefab Bouw)

Herman de Vries
Verkoop / Advies / Directie

Mestsilo’s & Was-/Tankplaats
h.devries@fabiton.nl 

 06 - 51 46 11 48

Gerard de Wit
Verkoop / Advies

Kelders & Prefab Bouw
g.dewit@fabiton.nl 

058 - 800 1980

Klaas Sijtsma
Calculator / Advies / Planner

Betonsilo’s & Prefab Bouw
k.sijtsma@fabiton.nl 

058 - 800 1980

Hoeke de Vries
Verkoop / Advies

Was-/Tankplaats & Prefab Bouw
hoekedevries@fabiton.nl

058 - 800 1980
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