
 

 

Handleiding en tips  

Vewi Feeder  
 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw Vewi Feeder! Graag geven we 

u enkele tips over het gebruik van deze Feeder.  

 

Plaatsing 

Het is aan te raden om de Vewi Feeder niet in de hokafscheiding te 

zetten. Wij adviseren om aan alle kanten van de Feeder een ruimte 

van minimaal 100 cm vrij te houden. Op deze manier kan er rondom 

samen gegeten en gedronken worden, waarbij er aan de achterzijde 

een varken vrij langs kan lopen. 

 

Bij de Vewi Feeder zijn vier J-haken meegeleverd. Met deze haken 

kunt u de Feeder aan de roostervloer bevestigen. De klem legt u 

over de rand van de trog, met de J-haak houtdraad bout en een moer bevestigt u vervolgens de klem 

aan de roostervloer. 

 

  
Figuur 1 Bevestiging van de Vewi Feeder aan de roostervloer. 



 

 

Drinkwaterleiding en instellingen 

De Vewi Feeder heeft een rondgaand leidingsysteem met de drinknippels direct op de leiding. Op 

deze manier is het mogelijk uw leidingen volledig te spoelen, dit bevordert de kwaliteit van het 

drinkwater. Bovendien kunt u meerdere Vewi Feeders aan elkaar koppelen, waardoor de 

doorstroming van het water groot is. Plaats de drinknippels als allerlaatste. Wij adviseren om de 

leidingen als eerste te monteren en deze volledig door te spoelen alvorens de nippels te plaatsen. 

 

 
Figuur 2 De drinkwaterleiding is in hoogte verstelbaar. Door beide knoppen 
los te draaien is de drinkwaterleiding met de hand te verstellen. 

De drinknippels zijn in hoogte verstelbaar. U kunt deze verzetten door de knoppen los (niet er af) te 

draaien. Met de hand kunt u de drinknippels nu omhoog of omlaag schuiven. Wij adviseren om de 

drinknippels bij opleg op de laagste stand te zetten en na drie tot vier weken naar de hoogste stand 

te verzetten. Mocht u grotere vleesvarkens hebben bij opleg dan kunt u er ook voor kiezen om de 

drinknippels vanaf opleg al halverwege te zetten. Doordat de nippels in hoogte verstelbaar zijn, 

kunnen de dieren altijd gemakkelijk bij het drinkwater.  

 

Voer en instellingen 

De Vewi Feeder heeft een inhoud van 120 liter, dit komt overeen met 80-90 kg voer. De dieren 

dienen te wroeten aan de wroetschijf onder in de voerbak om aan voer te komen. De hoeveelheid 

voer die per omwenteling van de wroetschijf vrij komt, is door u in te stellen in 20 verschillende 

afstel mogelijkheden. Dit doet u door de hendel aan de zijkant van de Feeder te verzetten. Wij 

adviseren om de voerbak krap af te stellen, zodat de dieren altijd vers voer krijgen en ze het voer niet 

gaan vermorsen, zie de foto’s op de volgende pagina. 

 



 

 

 
Figuur 3 Op de linker foto is te veel voer aanwezig in de Vewi Feeder. Voer wordt hierdoor muf en de dieren 
gaan het over de rand duwen. Op de rechter foto ziet u de juiste hoeveelheid voer. Er liggen enkele korrels voer 
in de voerbak en de dieren moeten daadwerkelijk wroeten voor meer voer. 

 

Voor het afstellen van de Vewi Feeder geldt in het algemeen het volgende: 

- Korrel: tussen stand 6 t/m 9 

- Kruimel: tussen stand 3 t/m 5 

- Meel: tussen stand 1 t/m 4 

 

 
Figuur 4 Het afstellen van de voerhoeveelheid kan met deze knop. Door 
deze uit te trekken kun je de knop naar boven en onderen verplaatsen. 

 



 

 

Aan de binnenkant van de voorraadbak zit een spindel die ervoor zorgt dat meel en/of kruimel goed 

naar beneden zakt. Mocht u alleen gebruik maken van korrel, dan is de spindel voor u overbodig en 

kunt u deze verwijderen. Hierdoor zal de wroetschijf minder weerstand bieden voor de vleesvarkens. 

 

 
Figuur 5 De spindel aan de binnenzijde van de voorraadbak. Deze kun je 
verwijderen door het moertje los te draaien. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vewi Techniek 


