
Indien u deze mail niet kunt lezen, klik hier

VEWINIEUWS

December 2015 Nr. 5

Beste 
Vewi Techniek levert en installeert drinkwatersystemen, feeders en meetsystemen 
in de veehouderij. Zij kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van het drinkwater tot aan 

het dier behouden blijft, zonder toevoegingen. Daarnaast geeft een goede 
drinkwaterinstallatie  een verhoogde voeropname, betere voederconversie en 

gezondere dieren.

Slechte waterkwaliteit heeft ernstige gevolgen voor de 

gezondheid van uw dier en kost u als veehouder veel geld!

Voor een optimale prestatie van uw dieren is toegang tot schoon en gezond drinkwater essentieel. 

Goed drinkwater is immers noodzakelijk voor de vitale levensfuncties.

Maar wanneer heeft u de best haalbare drinkwatervoorziening? Om u hierover te informeren 

hebben wij de voornaamste eisen voor een goede drinkwatervoorziening in kaart gebracht. 



1. Dat er minimale vervuiling plaats kan vinden aan de oppervlakte omdat dit een bron is van 

ziekteverwekkers. 

2. Dat de vorming van biofilm tegengegaan wordt, biofilm is een voorname voedselbodem voor de 

verschillende ziekteverwekkers. 

3. Dat u in staat bent om de leidingen goed en grondig te reinigen zonder gebruik te (moeten) 

maken van reinigingsmiddelen. 

Bent u benieuwd hoe Vewi uw drinkwatervoorziening kan verbeteren of heeft u een vraag. Neem 

dan contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak om de mogelijkheden voor uw bedrijf te 

onderzoeken. 

Producten in het zonnetje

Aqua-4D®

De elektromagnetisch waterbehandeling van Aqua-4D 

bevorderd de oplosbaarheid van het water en werkt direct 

in op de aanhechting in drinkwaterleidingen. Dit resulteert 

in: 

• Permanente verwijdering van biofilm

• Verhoogde biologische veiligheid zonder chemicaliën

• Betere oplosbaarheid van medicijnen en 

voedingsadditieven

• Rendement 

Automatische doorstromer 250 ml

In de veehouderij wordt veel water vermorst als de dieren 

direct uit de drinknippel drinken. In de praktijk zien wij 

regelmatig een vermorsing van 20-40% van het totale 

waterverbruik. Hierdoor kunnen de kosten van mestafvoer 

flink in de papieren kunnen lopen.

Er zijn 4 types automatische doorstromers beschikbaar:

• 250 ml p/m (speenbiggen & brijvoedering)

• 500 ml p/m (vleesvarkens) 

• 1000 ml p/m (opfok gelten)

• 2500 ml p/m (zeugen)

Mochten wij u niet meer spreken: 

Vewi Techniek wenst u een fijne kerst en een 



goede drinkwater- en voerkwaliteit in 2016!
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