
Know your pig. 
Control your farm.

nedap.com/varkensvoerstation

Nedap ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd al ruim 35 

jaar automatisering voor de veehouderij. Nedap biedt voor alle 

schakels in de varkenshouderij slimme, duurzame oplossingen 

voor een individuele benadering van varkens in grote groepen. 

Op basis van elektronische identifi catie maken we het mogelijk om 

varkens individueel te herkennen, te monitoren en te verzorgen. 

Of het nu gaat om automatisch voeren, sorteren en separeren, 

wegen, of berigheid detecteren. Zo kunnen varkenshouders dieren 

in grote groepen houden en toch individueel sturen. Dat levert een 

beter technisch resultaat op, met minder arbeid. Voor het dier leidt 

het tot de beste individuele voeding, verzorging en huisvesting. 

Zo maken wij gezonde groei mogelijk, waarbij werk, winst en 

welzijn in balans zijn.

Nedap Varkens 
Voerstation

Voerstation: 
individueel voeren in  
groepshuisvesting

Berigheidsdetectie: 
herkennen en markeren 
van berige zeugen

Zeugen separatiestation: 
automatisch separeren 
in groepshuisvesting

NL

Managen van gehele cyclus
Binnen het Nedap technisch platform voor de varkenshouderij zijn de verschillende 
toepassingen zoals Berigheidsdetectie, Zeugen Separatiestation en Kraamstal Voeren 
eenvoudig te combineren. Via individuele elektronische dierherkenning kunt u – ook in 
grote groepen - ieder varken afzonderlijk identifi ceren, monitoren en verzorgen. U kunt 
de gehele cyclus van elk dier volgen en managen, en zelf beslissen met wie u die data deelt. 

Schaalbaar
Het Nedap technisch platform voor de varkenshouderij is voor grote en kleine groepen 
zeugen geschikt, in zowel stabiele als dynamische groepshuisvesting. Kortom: Nedap 
past altijd en overal. 

Betere technische resultaten
Het grote aantal varkenshouders dat wereldwijd op Nedap Varkens Voerstations is 
overgegaan, levert de overtuigende bewijzen. Zij boeken betere technische resultaten: 
drachtige zeugen in topconditie en meer levendgeboren biggen. Consequentere scores 
voor lichaamsconditie leiden tot betere vruchtbaarheidspercentages, minimale stress 
onder de zeugen en een evenwichtigere structurering van drachtigheid. Dat zijn dus 
geen loze beloftes, maar bewezen resultaten. Nedap staat voor een gezonde groei 
waarbij werk, winst en welzijn in evenwicht zijn.

Nedap: vernieuwend en betrouwbaar
Het inpassen van Nedap Varkens Voerstations brengt bij nieuwbouw geen extra 
bouwkosten met zich mee. De technologie is al grondig in de praktijk beproefd; u bent 
dus verzekerd van maximale betrouwbaarheid. Nedap technologie is state of the art en 
werkt altijd en overal. Jarenlang, zonder dat u daar naar om hoeft te kijken. Achter die 
technologie staat een krachtige, internationale onderneming, die al 35 jaar intelligente 
technologische oplossingen biedt voor de moderne varkenshouderij.

Know your 
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your farm.
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Steve Horton, productiemanager van Thomas 
Livestock, Nebraska, USA

“Het Nedap systeem is een goed 
managementinstrument: we zijn in staat 
om meer biggen te produceren, er is meer 
rust in de stal en we kunnen de gelten en 
zeugen beter monitoren”, aldus Horton. 
“Nu onze medewerkers getraind zijn in het 
gebruik van het systeem, is het zeer effi  ciënt. 
Wij zijn er blij mee en ik zou het andere 
zeugenbedrijven zeker aanraden.”

“Goede conditie van de 
zeug geeft gemiddeld 
0,5 big per worp meer”

Berigheidsdetectie 
herkennen en markeren 

van berige zeugen
Het Varkens Voerstation kan optioneel worden 

uitgebreid met de Nedap Berigheidsdetectie. 
Dit is een station dat berige zeugen automatisch 

herkent, markeert en separeert. Het werkt 
nauwkeuriger en sneller dan de traditionele 
berigheidsdetectie en draagt bovendien bij 

aan de veiligheid van de varkenshouder.

“AUTOMATISCHE BERIGHEIDSDETECTIE 
BESPAART % KOSTEN PER ZEUG PER JAAR”

Nedap Varkens Voerstation 
individueel voeren in 
groepshuisvesting

Varkens voerstations met zeugen separatiestation 
automatisch separeren in groepshuisvesting
Vlot de gewenste zeugen separeren? Het Nedap Zeugen 
Separatiestation neemt u dit karwei uit handen. Het systeem 
herkent de juiste dieren en leidt ze automatisch naar de 
separatieruimte. Zodat ze snel door kunnen naar de dek- of 
kraamstal. Een ideale aanvulling op het Varkens Voerstation.

• Zeugen in topconditie, meer biggen

• Minder voerverspilling

• Voerstrategieën eenvoudig aan te passen

• Melding van dieren die niet eten

• Rustige en ontspannen zeugen

• Automatisch detecteren, markeren en separeren 
van berige zeugen

• Eenvoudig meerdere voersoorten in de dracht

Nedap Varkens Voerstation: 
de voordelen

IEDERE ZEUG IN DE GROEP AUTOMATISCH DE JUISTE HOEVEELHEID VOER? HET NEDAP 
VARKENS VOERSTATION REGELT HET. IN EEN VEILIGE EN COMFORTABELE OMGEVING 
KUNNEN ZEUGEN HIER HUN INDIVIDUELE PORTIE VOER OPNEMEN. ZO HOUDT U MET 
MINDER ARBEID DE ZEUGEN IN TOPCONDITIE. DAT IS VAN BELANG OM TE STUREN OP 
MEER LEVEND GEBOREN BIGGEN, MINDER TERUGKOMERS EN MINDER BEENGEBREKEN. 
EEN BETER IMAGO EN TECHNISCHE VOORUITGANG GAAN ZO HAND IN HAND.

1 Rapporteert berigheid 
onmiddellijk aan de 
varkenshouder

2 Markeert berige zeugen

3  Detecteert zeugen die 
berig worden tijdig

4  Separeert de berige 
zeugen van de groep 
door middel van het 
Zeugen Separatiestation

5  Uitvoering volledig 
in RVS

1 Diagonaal gepositioneerde voertrog verzekert veilige 
doorgang van de zeugen door het station

2  Verkrijgbaar met mechanische en pneumatische 
ingangspoort

3  Eenvoudig te verwijderen zijwanden

4  Water doseerder

5  Voerhopper geschikt voor twee voersoorten

6  Voerdoseringssysteem met hoge 
nauwkeurigheid

7  Centrale separatie deel met ID-check 
en spraymarkering

8  Roestvrijstalen trog
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1 Standaard station uit te voeren als aanleerstation (ook voor gelten)

2  Station van bovenzijde gesloten

3  Verkrijgbaar met mechanische of pneumatische ingangspoort 

4  Lengte en breedte aanpasbaar op elk type varken

5  Zijwand in 5 seconden zonder gereedschap te verwijden voor 
toegang tot station

6  Dubbele uitgangsdeur

7  Verkrijgbaar met separatie per voerstation

8  Zeug kan het station verlaten zonder een achterwaartse beweging

9   Verkrijgbaar met vernieuwde trogklep
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drachtige zeugen in topconditie en meer levendgeboren biggen. Consequentere scores 
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werkt altijd en overal. Jarenlang, zonder dat u daar naar om hoeft te kijken. Achter die 
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