
It 
makes 
Sense
Toekomstbestendige 
oplossingen voor 
precisie-varkensproductie

It 
makes makes 
SenseSense
Toekomstbestendige 
oplossingen voor 
precisie-varkensproductie



3

Niet alleen binnen uw bedrijf maar binnen de hele varkenshouderij werken we er allemaal hard aan 

om winsten te handhaven en tegelijkertijd te voldoen aan de strengere eisen voor dierenwelzijn, 

sectortransparantie en voedselveiligheid. De juiste technologische oplossingen geven u de data die 

u nodig hebt om gedegen besluiten te kunnen nemen. Zo blijft uw bedrijf in de juiste richting 

bewegen en kunt u met minder middelen helpen voorzien in de almaar groeiende wereldwijde 

vleesconsumptie.

Schaalvergroting
Als u investeert in duurzame, efficiënte productie is een rendabele uitbreiding een vanzelfsprekend 

resultaat. Goede zorg voor een groeiend aantal dieren is hierbij de uitdaging. Technologie is geen 

overbodige luxe wanneer u uw managementexpertise wilt koppelen aan ieder individueel dier in 

uw steeds groter wordende groep. Met het gebruik van slimme sensoren kunt u bijvoorbeeld het 

voerverbruik bewaken en gewichtsontwikkelingen vastleggen om uw dieren in topconditie te 

houden, eenvoudig voedingsschema's aan te passen of de optimale slachtdatum vast te stellen. 

Transparantie
U produceert het meest geconsumeerde vlees ter wereld: varkensvlees. U wilt een succesvol bedrijf 

runnen en de consument wil weten hoe het voedsel wordt geproduceerd. Daarom is transparantie 

van groot belang. Het is belangrijk dat u samenwerkt en gegevens uitwisselt met leveranciers, 

verwerkers en consumenten. Zo bewaakt u de voedselveiligheid en vergroot u het vertrouwen in 

de voedselketen en houdt u toch de efficiëntie op peil. 

Arbeidsprestaties
Voor een hogere kwaliteit en betere technische prestaties heeft u uitstekende data nodig en is 

flexibiliteit gedurende het proces belangrijk. Realtimedata zorgt ervoor dat u en uw personeel 

de juiste besluiten neemt op het juiste moment. 'Plan, Do, Check, Act' wordt werkelijkheid.

Van wereldwijde markttrends tot individuele bedrijven:

Nedap - It makes Sense
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Om een dier te verzorgen gebruikt u uw zintuigen. U kijkt 

en luistert naar het gedrag om er zeker van te zijn dat 

het zich op zijn gemak voelt. U voelt de temperatuur en 

ruikt de luchtkwaliteit in de stal. U controleert de 

voerkwaliteit door te ruiken of proeven. Zo controleert 

u of alles goed is. 

Individueel en toch schaalbaar
Maar stel dat u duizenden dieren verzorgt. Niet alleen, 

maar met de hulp van gespecialiseerde teams die op 

grote schaal essentiële taken uitvoeren. Als u meer 

informatie wilt vastleggen over elk dier in de groep, 

liggen de Sense-oplossingen van Nedap voor de hand.  

Ieder dier in realtime waarnemen
Met de oplossingen van Nedap Sense worden de 

varkens aan dagelijks individueel beheer gekoppeld. 

U verzamelt per individueel dier informatie over 

voerconsumptie, activiteit en groei op basis van 

realtimedata. U gebruikt die gegevens om de prestaties 

van de hele groep te verbeteren. Zo maakt u de juiste 

beslissingen voor de varkens die zich nu in uw stal 

bevinden, niet die van zes maanden geleden.

Eenvoudige besluiten in alle fasen
Met Nedap SowSense, Nedap ProSense en Nedap 

PorkSense maakt u op iedere schaal eenvoudig 

managementbesluiten. Het is even eenvoudig om het 

voedingsschema van de hele groep aan te passen als 

voor één dier, of u nu ter plaatse bent of niet. U kunt 

vleesvarkens sorteren wanneer u wilt naargelang de 

doelen die u stelt. In één oogopslag ziet u welke dieren 

niet gegeten hebben of welke zeug berig is in een groep 

van 275.

Unieke reden(en) tot aanschaf
NedapSense biedt slimme varkensmanagement-

oplossingen voor betere prestaties en transparantie 

in het hele productieproces.

Alles weten 
over uw varkens
Nedap SowSense, Nedap ProSense en Nedap PorkSense laten u 

meer zien dan het deskundige oog kan zien – dag en nacht, 24/7.

Nedap ProSense

It makes
Sense

Nedap
SowSense

Nedap PorkSense

Consument
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Genetische 
vooruitgang
Uitstekende prestaties

Voerproductie 
 Uitstekende diervoeding

Veterinaire 
dienstverlening 
Uitstekende 

diergezondheid

Vleesverwerking 
Uitstekende 

levensmiddelenkwaliteit
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Voeren in de kraamperiode
Automatisch individueel 

precisievoeren van hoogdrachtige 
en zogende zeugen.

De Nedap-oplossingen combineren een ongeëvenaard scala 

aan monitoringfuncties en managementprogramma's in één 

uiterst geavanceerd maar eenvoudig te gebruiken systeem.

Voeren
Elektronisch individueel 

voeren van groepen tijdens 
fok-, zoog- en kraamperiodes.

Berigheidsdetectie
24 uur per dag automatische 

detectie van individuele 
berige zeugen in groepen. 

Separatie
Automatische separatie van 

individuele drachtige zeugen 
uit de groep.

Wegen
Doorlopende automatische 

weging tijdens de dracht.

Identificatie
Bewezen automatische zeugidentificatie 
met de RFID-oorknop van Nedap tijdens 

alle fasen (dracht, werpen en lactatie).

Grote en kleine groepen
Nedap SowSense is verkrijgbaar 

voor stabiele groepen (tot wel 60 
dieren) en grote dynamische 

groepen (tot wel 250-750 dieren).

24/7 beheer van individuele varkens

Alles-in-één

Berigheidsdetectie
24 uur per dag automatische 

detectie van individuele 
berige zeugen in groepen. 

Nedap 
SowSense

Nedap 
ProSense

Nedap PorkSense

Identificatie
Bewezen automatische identificatie van individuele 
varkens met de Nedap RFID-oorknop.

Voeren
Automatische registratie van individuele 
gegevens, zoals voeropnamehoeveelheid, 
-tijd en -snelheid.

Wegen
Doorlopende gewichtsregistratie 
van individuele varkens.

Wegen
Automatisch wegen van 
individuele vleesvarkens 
in groepen.

Voeren
Automatisch fasevoeren 
op basis van de prestaties
van individuele varkens.

Sorteren
Automatisch sorteren van 
vleesvarkens naar het juiste 
voertype, of het afleveren.

Markeren
Automatisch markeren 
van varkens op basis van 
gewicht of groeibereik.

Afleveren 
Nauwkeurig voorspellen en automatisch 
afleveren op beoogd doelgewicht.



Zet de kracht van precisieveehouderij naar uw hand. Verbeter uw 

bedrijfsresultaten met de Nedap SowSense-oplossingen door de groep- 

prestaties te maximaliseren en op tijd, arbeid en kosten te besparen. 

Onze geavanceerde Nedap SowSense-oplossingen zijn actief om 

iedere zeug te identificeren, haar voerconsumptie en gewicht te 

volgen, haar berigheidsgedrag te volgen en haar naar de kraamstal 

te verplaatsen. Nedap SowSense verbindt u met uw zeugen. 

U kunt er zeker van zijn dat er volgens uw eigen strategie voor 

iedere zeug wordt gezorgd. Het eenvoudig te gebruiken 

systeem werkt en controleert de resultaten 24 uur per 

dag, 7 dagen in de week. U krijgt gedetailleerde 

meldingen wanneer een zeug extra aandacht vereist 

en individuele informatie om uw strategieën voor 

de hele groep te verbeteren.

9

De best presterende zeugen 
met Nedap SowSense
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Nedap SowSense
Oplossingen

Gewichtsmonitoring
Nauwkeurig automatisch wegen voor 
optimaal rendement en een hoge 
productiviteit gedurende de levensduur 
van de zeug.

Nedap Gewichtsmonitoring helpt u om uw rendement 
te maximaliseren met de automatische verzameling van 
gegevens, zodat u de individuele conditie van drachtige 
zeugen in groepshuisvesting kunt beheren en eventueel 
bijsturen. U bespaart voer door zeugen niet te veel en niet te 
weinig te voeren. Bovendien worden de zeugprestaties en het 
geboortegewicht van biggen geoptimaliseerd door op basis 
van lichaamsgewicht de juiste hoeveelheid voer te geven aan 
iedere zeug. Een optimale conditie van de zeug bevordert de 
productiviteit en levensduur.

Geautomatiseerd zeugen voeren
De behoeften van de zeug centraal gezet.

Met Nedap Geautomatiseerd Zeugen Voeren kunt u er niet alleen 
voor zorgen dat iedere zeug het voer en de zorg krijgt die ze nodig 
heeft, maar ook de voordelen van een relaxte  groep heeft. Nedap 
kan de geautomatiseerde strategie voor ieder formaat bedrijf ont-
werpen in nieuwe of gerenoveerde stallen. Nedap Geautomatiseerd 
Zeugen Voeren helpt bij het besparen op voer en het optimaliseren 
van de voerefficiëntie van de hele groep drachtige zeugen. Hoe? 
Met nauwkeurige gegevens binnen handbereik kunt u voer-
schema's per zeug instellen. Het systeem past voerschema’s 
automatisch aan, zodat uw zeugen in optimale conditie blijven. 
Het is ontworpen met het oog op de behoeften van de zeug. Zo 
kan iedere zeug veilig en zonder onder  brekingen eten en van de 
groep weglopen wanneer ze klaar is. Het unieke ontwerp van de 
groepsruimte met Nedap Geautomatiseerd Zeugen Voeren houdt 
zeugen kalm en bevordert een productieve sfeer. Het ontwerp bevat 
voerstations met voorwaartse uitgangen, die al decennialang 
bewijzen dat letsel bij zeugen wordt verkleind en stress wordt 
verlaagd door gevoerde en ongevoerde zeugen te scheiden.

Separatie
Eenvoudige selectie voor individuele aandacht.

Nedap Automatische Zeugenseparatie scheidt zeugen uit 
grote groepen en geleidt ze naar een separatieruimte voor een 
vervolgbehandeling. Zoals het identificeren en scheiden van 
zeugen voor het werpen, vaccineren, opnieuw insemineren 
of vervangen van RFID-oortags. Nedap Automatische 
Zeugenseparatie is een arbeidsbesparende toevoeging op 
Nedap Geautomatiseerd Zeugen Voeren, die u helpt om iedere 
zeug individuele zorg te geven zonder tijd te verliezen met het 
zoeken naar zeugen die aandacht vereisen. 

Berigheidsdetectie
Verbeter reproductieresultaten en 
arbeidsefficiëntie.

Bespaar tijd en geld op de berigheidscontrole met Nedap 
Automatische Berigheidsdetectie. Deze oplossing controleert 
zeugen 24 uur per dag op een vergrote interesse in beren, 
één van de voortekenen van berigheid. Nedap Automatische 
Berigheidsdetectie is 99% nauwkeurig. Het systeem bevordert 
uw rendement en de algemene veiligheid van mens en dier 
door het verlies van productiedagen te beperken, de 
hoeveelheid arbeid te verminderen, stress van mens en dier 
te verlagen en ervoor te zorgen dat berige zeugen niet naar 
de kraamstal worden verplaatst.



Nedap
Kraamstal 
Voeren

Nedap Kraamstal Voeren verbetert uw 

bedrijfsresultaten door zogende zeugen te stimuleren 

om de juiste hoeveelheid voer op te nemen die ze 

nodig hebben voor een hoge melkproductie. 

Nedap heeft Nedap Kraamstal Voeren ontwikkeld 

om meermaals per dag automatisch bepaalde 

hoeveelheden voer te leveren, zodat de optimale 

voeropname wordt gestimuleerd en de zeug daarbij 

voldoende melk produceert voor gezonde biggen, 

maar toch haar conditie behoudt. 

Nauwkeurigheid in dekstallen
U kunt Nedap Kraamstal Voeren ook in dekstallen 

gebruiken om de zeug nauwkeurige hoeveelheden 

voer te leveren na de speenperiode. Voer en manage

iedere zeug individueel tijdens alle productiefases. 

It makes Sense.

Voerstrategieën optimaliseren 
voor kraam- en zogende zeugen

13
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Excellente varkens 
met Nedap ProSense

Nedap ProSense maakt de prestaties van individuele 

varkens inzichtelijk met de Nedap Varkens Prestatie 

Test. Dit systeem meet en registreert nauwkeurig en 

betrouwbaar de prestatie-indicatoren van varkens, 

zoals het individueel gewicht, de voeropname en de 

voerconversie. De verzamelde gegevens zijn direct ter 

controle beschikbaar en hebben het unieke kenmerk 

dat u individuele varkens en groepen op dagelijkse 

prestaties kunt rangschikken.

De Nedap Varkens Prestatie Test verzamelt gegevens 

voor voerexperimenten, genetische selectie of 

diepgaand onderzoek voor effectieve 

voersamenstellingen. U kunt gegevens gebruiken om 

de voerkwaliteit te controleren of om de effecten van 

verschillende samenstellingen te analyseren.

De Nedap Varkens Prestatie Test bestaat uit twee 

onderdelen: een trog om de voeropname te meten en 

een weegunit, die aan het formaat van het varken kan 

worden aangepast. Deze oplossing is geschikt voor tot 

wel 15 varkens. U kunt het online dashboard overal en 

altijd raadplegen en beheren om inzicht te krijgen in de 

prestatie van de dieren. 
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Perfecte vleesvarkens 
met Nedap PorkSense

Nedap PorkSense draagt revolutionair bij aan de 

grootste uitdaging in de varkenshouderij: het afmesten 

van het varken. In dit stadium tellen de cijfers. Nedap 

PorkSense maakt die cijfers in realtime beschikbaar, 

zodat u continu uw voerstrategie, gezondheids-

management en logistieke planning kunt verbeteren.

Nedap PorkSense maakt het managen van 

vleesvarkens nauwkeurig doordat u varkens kunt 

voeren op basis van hun gewicht en zo de 

voerefficiëntie optimaliseert, groepen consistent 

verwerkt, afleveren beheert en arbeidskosten bespaart.

De traditionele methode
Vleesvarkensstallen hebben doorgaans een 'one-size-

fits-all'-aanpak, zonder realtime-informatie over gewicht 

en activiteit. Het voeren wordt gebaseerd op bestaande 

strategieën in plaats van dat het wordt aangepast op de 

werkelijke groei. Zonder bewaking van dagelijkse groei 

is het nauwkeurig plannen van de levering onmogelijk. 

Varkens moeten worden gesorteerd op basis van een 

gewichtsinschatting op het oog.

Onbeperkte stalgrootte
Nedap PorkSense is schaalbaar en past perfect bij 

productiefaciliteiten verspreid over meerdere locaties. 

Het managen van al deze varkens wordt op een 

centrale locatie uitgevoerd met het online Nedap 

PorkSense dashboard.

Automatische levering
De Nedap PorkTuner is een slimme tool van Nedap 

PorkSense. Het systeem weegt ieder varken en geleidt het 

naar een van de twee voerruimtes met het voer dat het 

best past bij het gewicht van het desbetreffende varken. 

Het juiste voer kan worden bepaald aan de hand van 

dagelijkse groeigegevens. De voortdurende verzameling 

van groeigegevens maakt het nauwkeurig voorspellen 

van gewichtsontwikkelingen mogelijk, zodat u leveringen 

en transport vier weken van tevoren kunt plannen. Als 

een varken het marktgewicht heeft bereikt, selecteert de 

Nedap PorkTuner het varken automatisch uit de groep, 

waarna het naar de afleversectie wordt geleid.



Jörgen Lindberg, 
CEO Scandinavian 
Farms, China: 7.700 
vleesvarkens bedrijf

“We besparen 75 kg voer per 
drachtige zeug per jaar. 
Daarnaast zijn onze biggen bij 
het spenen 0,75 kilo zwaarder.”

Inge Stevens, 
Kieldrecht, België, 
Eigenaar 300 zeugenbedrijf

“Ik profiteer enorm van 
Nedap Kraamstal Voeren.”

• 50% lager sterftecijfer in de kraamhokken
•  Groei van 27,5 naar 30 levend geboren biggen 

per zeug per jaar
• Zeugen hebben een consistente en hogere 
 melkproductie
•  Zeugen worden gemakkelijker en meer 

gelijktijdig berig
• Zeugen worden 2 dagen eerder geïnsemineerd
• Biggen hebben een hoger speengewicht

Succesverhalen

Megan Meyer, 
Genetic Data Manager en 
Research Assistant bij Choice 
Genetics, Verenigde Staten

“Wij kunnen gemakkelijk 
nauwkeurige gegevens over 
voeropname en diergewicht 
verzamelen van al onze individuele 
dieren. Op ieder moment, waar 
dan ook ter wereld.”

Bart and Mieke Vanackere, 
Koolskamp, België,
Eigenaar 5200 
vleesvarkensbedrijf

“Wij gebruiken ons vloer-
oppervlak met een efficiëntie 
van 99%. Daarom hebben we 
een veel hogere vleesopbrengst 
per vierkante meter.”
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Systeemoverzicht

Geavanceerde 
eenvoud
Met bewezen geavanceerde technologie: eenvoudig 
te gebruiken, installeren, integreren en uit te breiden.

Processing unit
De processing unit maakt 
24/7 procesmanagement 
op het bedrijf mogelijk.

Online 
diensten

Online diensten
Online diensten bieden schaalbaar 
management en voortdurende verbetering 
op basis van actuele gegevens.

21

Online diensten
Online diensten bieden schaalbaar 
management en voortdurende verbetering 
op basis van actuele gegevens.

Past bij uw bedrijf en groeit mee
*   Uiterst flexibel en zo ontworpen dat het 

systeem bij bedrijven van elk type en 

elke omvang past.

* Eenvoudig te installeren en in te stellen.

* Gebruiksvriendelijk.

* Gemakkelijk schaalbaar en flexibel uit te 

breiden met andere automatiseringsoplossingen.

*  Webgebaseerde gebruikersinterface met alleen 

een browser. Software installeren is niet nodig. 

Op afstand bij te werken.

Nedap RFID-oorknoppen
De Nedap RFID-oorknoppen worden 
gebruikt voor het registreren en 
identificeren van individuele varkens. 



Interactieve inzichten in vleesvarkens

Realtime
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Zoeken Help My portal?
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Sorteren

Voorbereiden voor aflevering

Afleveren

Locatie
Zware dieren: Gewicht ≥ 116 kg

Status Voortgang # Verwijderd Gem. gewicht Acties

KlaarInvoer dieren 
verwijderd

Bezig met 
afleveren

Afdelingen 
gereedmaken

Selecteer 
dieren

1 Klaar 30 / 30 30 119.8 kg Bewerken
3 Klaar 74 / 74 74 119.5 kg Bewerken
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Dashboard
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Snelle invoer

Rapporten

Instellingen

Beheer

Uitloggen

Bedrijfsoverzicht > Dragende zeugenafdeling Dier 959 << >>
Basisgegevens
Nummer
Groep
Locatie
Conditie

959
Week 42
Dragende zeugenafdeling
Mager

Kalender
Worp nr.
Reproductie status
Verw. speendatum
Verw. werpdatum

7
Drachtig
15-11-2018 (44 dagen)
18-10-2018 (16 dagen)

Geboortedatum
Werpen
Spenen
Inseminatie
Drachtigheidscontrole (+?)

03-03-2015 (3.07)

02-10
(131)

31-07
(88)

25-08
(32)

21-08
(28)

24-05
(0)

24-05-2018 (131 dagen)
21-06-2018 (103 dagen)
25-06-2018 (99 dagen)
31-07-2018 (63 dagen)

Levensnr.
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65688
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Dier
Worp nr.
Datum
Gewicht

959
7
01-10-2018
251 kg

Zoeken Help My portal?

Basisgegevens
Nummer
Groep
Locatie
Geslacht

1212
1. Groep
1. Ruimte 1.3
Mannelijk

Kalender
Cyclus 0

Levensnr.
Responder

bewerken

bewerken

Varkens Prestatie Test Voeren Wegen

40.0
36.0

62.5

Bedrijfsoverzicht > 1. Ruimte 1.3 > Dier 1212 << >>
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0

1500
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dagen
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Gewicht

Dashboard

Boerderij

Snelle invoer

Rapporten

Instellingen

Beheer

Uitloggen

Gebruiksvriendelijke presentatie 
van relevante informatie over 
individuele vleesvarkens.

Dashboard
Op widgets gebaseerd overzicht van 

de belangrijkste attenties en rapporten.

Nedap PorkSense
Managementgegevens in afleverprognoses, recente afleveringen, 

overgangen van voerfases, groei, bezoeken, markeren en sorteren.
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Interactieve inzichten 
voor individuele varkens

Realtime
Gebruiksvriendelijke presentatie van belangrijke 

informatie over individuele varkens en groepen.

Nedap
Gewichtsmonitoring

Nauwkeurig automatisch wegen voor een optimaal rendement en 

een hoge productiviteit gedurende de levensduur van de zeug.

Nedap
Varkens Prestatie Test

Excellente varkens met Nedap ProSense.

Nedap
Kraamstal Voeren

Voerstrategieën optimaliseren 

voor kraam- en zogende zeugen.

Alle interfaces worden automatisch aangepast aan elk type apparaat.

Bekijk de video's op ons YouTube-kanaal: youtube.com/nedaplivestockmanagement
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Bedrijfsoverzicht > Dragende zeugenafdeling Dier 959 << >>
Basisgegevens
Nummer
Groep
Locatie
Conditie

959
Week 42
Dragende zeugenafdeling
Mager

Kalender
Worp nr.
Reproductie status
Verw. speendatum
Verw. werpdatum

7
Drachtig
15-11-2018 (44 dagen)
18-10-2018 (16 dagen)

Geboortedatum
Werpen
Spenen
Inseminatie
Drachtigheidscontrole (+?)

03-03-2015 (3.07)

02-10
(131)

31-07
(88)

25-08
(32)

21-08
(28)

24-05
(0)

24-05-2018 (131 dagen)
21-06-2018 (103 dagen)
25-06-2018 (99 dagen)
31-07-2018 (63 dagen)

Levensnr.
Responder

65688

bewerken

bewerken

32 99

Berigheid Voeren Separeren / Markeren Gewichtsmonitoring
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Worp nr. 7Worp nr. 6

Attentie

Dier
Worp nr.
Datum
Gewicht

959
7
01-10-2018
251 kg

Zoeken Help My portal?

Basisgegevens
Nummer
Groep
Locatie
Geslacht

1212
1. Groep
1. Ruimte 1.3
Mannelijk

Kalender
Cyclus 0

Levensnr.
Responder

bewerken

bewerken

Varkens Prestatie Test Voeren Wegen

40.0
36.0

62.5
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Nedap Livestock Management, 

nedap-livestockmanagement.com, is wereldwijd 

marktleider in het automatiseren van stalprocessen op 

basis van elektronische individuele dieridentificatie. 

Nedap’s gebruiksvriendelijke technologie helpt 

veehouders 24 uur per dag miljoenen melkkoeien en 

varkens te managen in meer dan 100 landen. Nedap 

versterkt managers en personeel al meer dan 40 jaar met 

betrouwbare informatie om operationele en strategische 

beslissingen te nemen. Zo helpt Nedap veehouders de 

best presterende veehouders ter wereld te worden. 

Nedap is een beursgenoteerd bedrijf met wereldwijd 

meer dan 700 werknemers verdeeld over 11 vestigingen 

en 8 marktgroepen.

NedapInternationale kennis, 
lokale service en support

8 businessunits
in-house

Beursgenoteerd
sinds 1947

11 kantoren
wereldwijd

Opgericht
1929

700 experts
wereldwijd

nedap.com/itmakessense

nedap.com/livestockmanagement

Distributie- en supportnetwerk

Vooraanstaande internationale bedrijven werken samen 

met Nedap om onze concepten en oplossingen in hun 

bedrijven te implementeren. Via ons distributie- en 

supportnetwerk heeft u toegang tot kennis en ervaring 

van over de hele wereld, met lokale service en support.

Vind uw Nedap-distributeur op  

Stimuleren van innovatie

Nedap werkt nauw samen met universiteiten, 

onderzoeks instellingen, diergeneeskundige organisaties, 

distributeurs, veehouders en andere vooraanstaande 

organisatie. Samen streven we ernaar om de behoeften 

van de markt te doorgronden: nu en in de toekomst. 

Wij zijn pioniers en blijven ontwikkelen en groeien om 

u de meest geavanceerde technologie en kennis te 

kunnen leveren.
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Nedap N.V.
Livestock Management
Postbus 104
7140 AC Groenlo
Nederland

Nedap USA
401 Edgewater Place
Wakefield
MA 01880
USA

Nedap China
Raffles City Changning Office Tower 2
Room 2306
Changning Road 1189
200051 Changning District
Shanghai, China

T 0544 471 444
E livestockmanagement@nedap.com 
W    nedap.com/livestockmanagement
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