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Even voorstellen...
Dit is de eerste nieuwsbrief van Vewi Techniek! Vewi Techniek levert en installeert drinkwater-

systemen, feeders en meetsystemen in de veehouderij. Zij kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van 

het drinkwater tot aan het dier behouden blijft, zonder toevoegingen. Een goede 

drinkwaterinstallatie geeft een verhoogde voeropname, betere voederconversie en gezondere 

dieren.

Dealer van Aqua-4D®
Sinds kort is Vewi Techniek dealer van het Aqua-4D 

systeem. Dit systeem brengt de natuurlijke structuur van 

water terug in ons leiding- of bronwater. Door pompen, 

straling en toevoegingsmiddelen verliest water haar 

natuurlijke structuur. Met behulp van het Aqua-4D systeem 

wordt deze structuur hersteld en daarmee wordt het 

oplossend vermogen verbeterd. Bovendien verhoogd het 

Aqua-4D systeem de energiewaarde van het water. Hierdoor 

heeft biofilm minder kans om zich te ontwikkelen. Lees 

meer »



Genomineerd voor de BOV-Troffee!

Vewi Techniek is genomineerd voor de BOV-trofee 2014 van 

de regio 's-Hertogenbosch. In de categorie Klein MKB & 

Startups zijn wij gekozen tot één van de zes genomineerde. 

De komende maanden zal er een selectieproces 

plaatsvinden, waaruit de drie laatste finalisten per categorie 

gekozen zullen worden. Op 22 januari 2015 zal de grote 

finale plaats vinden!

EuroTier
Van 11 tot en met 14 november bevindt Vewi Techniek zich 

op ’s-werelds grootste beurs EuroTier te Hannover 

(Duitsland). Op deze beurs presenteert Vewi Techniek haar 

uitgebreide collectie op het gebied van drinkwater, feeders 

en meetsystemen. Meerdere producten worden uitgebreid 

getoond waarbij de Vewi Feeder en de automatische 

doorstromer van 250 ml per minuut centraal staan. Een 

automatische doorstromer wordt geplaatst in de drinknippel 

en geeft een vaste waterafgifte ongeacht de druk die op de 

leiding staat. Mocht u interesse hebben in de stand van Vewi 

Techniek, neem dan contact op met 

verkoop@vewitechniek.nl voor een persoonlijke VIP-ticket.

Product in het zonnetje
Samen eten, drinken en groeien, dat smaakt beter! De Vewi 

Feeder is de nieuwste vorm van voer- en waterverstrekking 

voor gespeende biggen en voor vleesvarkens. Gebaseerd op 

het natuurlijk wroet- en groepsgedrag stimuleert de Vewi 

Feeder de voer- en wateropname, en minimaliseert de 

vermorsing. De Vewi Feeder is licht, open en toegankelijk en 

met de Feeder op de juiste plaats in het hok kan er een 

aangetoonde hogere voeropname en groei gerealiseerd 

worden. De dieren hebben een verhoogd welzijn, waardoor 

de dieren fitter zijn en er minder gezondheidsproblemen 

optreden.
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