
Stalautomatisering 
gaat niet alleen over het 
oplossen van problemen.

Het gaat over het creëren 
van oplossingen.



The Power of Intelligence

Nauwkeurige informatie is een fortuin waard 

in tijden waarin de druk bij de pluimveehouder 

ligt om snel beslissingen te nemen. Het continu 

analyseren van gegevens is cruciaal en de meeste 

pluimveehouders  zijn daar min of meer mee 

vertrouwd. Naarmate pluimveeproductiesystemen 

steeds meer geautomatiseerd worden, worden 

monitoringsystemen geïntegreerd met 

controlesystemen om pluimveehouders realtime 

en historische informatie te verschaffen over hoe 

verschillende systemen presteren. 

Data genereert informatie. Informatie is gelijk aan kennis. 
Kennis maakt verbetering mogelijk. Verbetering garandeert 
betere resultaten. En betere resultaten betekenen meer winst. 
Resultaat. Dat is waar het allemaal om draait. Pluimveehouders 
kunnen de door het systeem gegenereerde gegevens 
gebruiken in onze beheerprogramma’s om instellingen te 
optimaliseren en de beste groeicondities voor hun dieren te 
creëren.

Het zit in ons systeem om varkens- en pluimveehouders 
over de hele wereld te ondersteunen met innovatieve 
automatiseringssystemen. Intelligente systemen die hen 
helpen om beter te presteren, het dierenwelzijn te verhogen en 
gegevens van alle componenten in het bedrijf te genereren en 
verzamelen. Maar het is niet alleen wat we in onze systemen 
plaatsen; de intelligentie die we gebruiken om nieuwe 
oplossingen te creëren. Het gaat ook over de gegenereerde 
output; gegevens, of informatie, gebruikt door pluimveehouders 
en data intelligence-experts om te extrapoleren en correleren. 
Zoals omgevingscontrole, voeding, verwerking van eieren en 
watervoorziening. Meestal worden deze door het stalsysteem 
gegenereerde gegevens, of intelligentie, gebruikt om terug 
te kijken. Hoe deden de dieren het? Hoeveel voer en water 
verbruikten ze? Wat was hun groeicurve? Wat waren de 
inkomsten? Hoe verhoudt dit zich tot mijn eerdere cycli  
en/of verschillende genetica? Maar wat als die intelligentie 
kan worden gebruikt om vooruit te kijken? Om efficiënte 
en technisch uitstekende bedrijfsprocessen te creëren door 
nauwkeurige voorspellingen?

Dat is de échte kracht van intelligentie. Gecombineerd met 
de ervaring van de pluimveehouders is het een onbetaalbaar 
hulpmiddel om een succesvolle bedrijfsoperatie te creëren en 
te behouden. En wij zijn er om hen daarbij te helpen. Vandaag, 
morgen, altijd. Met geavanceerde automatiseringssystemen 
en componenten die een verschil kunnen en zullen maken in 
het leven en de bedrijfsvoering van een pluimveehouder. Maar 
ook met onze intelligentie, onze drive om pluimveehouders 
over de hele wereld te ondersteunen, ons instinct om 
nieuwe mogelijkheden te ontwikkelen en nieuwe grenzen te 
overschrijden. En, met hart en ziel.
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Hotraco Agri is een wereldwijde 

speler op het gebied van innovatieve 

automatiseringssystemen voor de  

pluimveehouderij. Volledig aanpasbaar 

aan de wensen van onze klanten. Om het 

complete stalmanagement te regelen, te 

bedienen, te monitoren en te optimaliseren. 

Van klimaatcontrole en ventilatie tot 

voer- en waterregeling, dierweging en 

brandveiligheid. Van lage tot extreme high-end 

applicaties. Met het full touch screen Fortica® 

systeem zijn we in staat om geavanceerde 

automatiseringsoplossingen voor alle soorten 

en maten pluimveestallen te leveren. 

Het is ons streven om zo dicht mogelijk bij onze 
klanten te staan. Waar ook ter wereld. Onze doelstelling 
is om het bedrijfsresultaat van pluimveehouders te 
verbeteren met automatiseringsoplossingen die het 
dierwelzijn waarborgen en het rendement optimaliseren. 
Innovatieve, toekomstgerichte pluimveeautomatisering 
om de complete stalinstallatie veilig en op afstand te 
kunnen regelen en bedienen per computer, tablet of 
smartphone.

Hotraco Agri | Poultry
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Het Fortica®-systeem is een compleet 

systeem met technisch geavanceerde voer- 

en ventilatieoplossingen, specifiek gericht op 

de veeleisende pluimveesector. Ontwikkeld 

voor de toekomst, rekening houdend met 

de behoeften van de markt. Fortica® is een 

systeem dat een perfecte harmonie garandeert 

tussen besturingscomputers, voeder-, water-, 

ventilatie-, weeg- en eiertelsystemen. Eén 

systeem voor alle stalprocessen. De Fortica® 

is een uiterst gebruiksvriendelijk en universeel 

pluimvee automatiseringssysteem voor alle 

staltypes met vleeskuikens, leghennen en 

moederdieren. 

De volledig intuïtieve touch screen bediening is 
vergelijkbaar met de inrichting van de interface 
van een smartphone of tablet. Door middel van 
duidelijke symbolen kan een 3D staloverzicht worden 
samengesteld. Alle teksten zijn configureerbaar en 
de computer kan worden ingericht in elke gewenste 
taal. Met de Fortica®App kan de pluimveehouder, 
met zijn smartphone of tablet, alle regelingen inzien 
en veranderen en alle in het systeem gekoppelde 
computers bedienen. Het biedt hem de mogelijkheid 
om direct een accurate inzage te hebben in alle 
stalprocessen zoals klimaat, voer- en waterregelingen 
en dierweging. En om daarop meteen te reageren. Van 
waar hij op dat moment ook is. 

Gelinkt aan een innovatief datamanagementprogramma, 
verzamelt en analyseert het Fortica® Management 
Systeem alle relevante gebruiksdata en presenteert ze 
in overzichtelijke grafieken en tabellen. Het Fortica® 
Management Programma zorgt ervoor dat gebruikers 
de stalcondities continu kunnen monitoren en 
optimaliseren. 

Het Fortica® systeem
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Hoewel uw instinct en ervaring nog steeds 

heel belangrijk zijn, gaat het daadwerkelijk 

managen van actuele data u helpen om een 

zo goed mogelijk bedrijfsresultaat te behalen. 

Daarvoor hoeft u echt niet meer altijd in uw 

stal te zijn. Daarvoor hoeft u ook geen geleerd 

wiskundige te zijn om tabellen en grafieken te 

kunnen lezen. En daarvoor hoeft u ook niet in 

een kamertje achter uw computer te zitten. Het 

Fortica® systeem zorgt voor flexibiliteit, meer 

vrije tijd én een beter bedrijfsresultaat!

Fortica® Management Programma
De geautomatiseerde klimaat-, ventilatie- en 
voerprocessen in uw stal vormen een waardevolle bron 
van informatie over de omgeving van uw dieren, het 
individuele gedrag en over de voer- en wateropname. 
Managementinformatie waarmee u op basis van 
actuele feiten en cijfers kunt sturen op verbeteringen 
en direct en adequaat kunt reageren op eventuele acute 
veranderingen.

Met het Fortica® managementprogramma worden 
alle relevante gegevens per regeling grafisch, in 
overzichtelijke diagrammen, zichtbaar gemaakt. Zo kunt 
u in één oogopslag alle instellingen zien die betrekking 
hebben op een regeling. Zodoende heeft elke 
pluimveehouder totale controle over alle stalprocessen 
en kan, door het verminderen van het gebruik van 
energie, voer en arbeid, substantieel kosten besparen. 
Gezondere dieren en lagere kosten, dat betekent een 
beter rendement. 

Zeer gebruiksvriendelijk
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Bediening op afstand
Met de Fortica®App kan worden ingelogd op de 
computers van de bedrijfsinstallatie zonder dat een 
PC hoeft aan te staan en zodoende kan de complete 
installatie op afstand worden bestuurd. Van waar ook 
ter wereld. Of een pluimveehouder u op zijn fiets zit, 
met het gezin een wandeling maakt door het bos of 
geniet van een welverdiende versnapering op een 
terrasje. Het Fortica® systeem maakt het mogelijk om 
de allerhoogste bedrijfsstandaard te behalen. 

Klimaatregeling 
Een optimaal stalklimaat bepaalt uw rendement. De 
Fortica® regelt het stalklimaat op basis van temperatuur, 
relatieve vochtigheid en onderdruk, en meet het 
CO2 en NH3-niveau in de stal. Hij houdt daarbij ook 
rekening met windrichting en windsnelheid. Perfecte 
luchtverdeling is gegarandeerd door middel van 
verschillende instellingen voor allerlei verschillende 
typen pluimveestallen. De Fortica® is in staat om alle 
ventilatie-, verwarmings- en koelsystemen aan te sturen.
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Fortica®FreeFlow®
Fortica®FreeFlow is een optimaal ventilatiesysteem 
voor vrije uitloop stallen en biedt een oplossing voor 
drie relevante problemen waar pluimveehouders mee te 
maken hebben:
•  nat strooisel door condensatie bij de uitloopluiken,
•  een sterke luchtstroom bij de uitloopluiken wanneer 

ze worden geopend, wat de productiviteit van dieren 
kan verminderen;

•   optimale verdeling van verse lucht in de stal. 

Fortica®FreeFlow werkt op basis van overdrukventilatie 
in de stal wanneer de uitloopluiken open zijn. Als lokale 
milieuvereisten niet meerdere emissiepunten toestaan, 
kan deze ook op basis van gelijkdruk worden gebruikt. 

Onder- / Overdrukventilatie
Wanneer de uitloopluiken gesloten zijn, werkt het 
ventilatiesysteem op basis van een onderdruk methode, 
geproduceerd door de luchtinlaatkokers en de 
eindwandventilatoren. Vanwege de onderdruk in de stal, 
zal verse lucht door de luchtinlaatkokers binnenkomen 
en gelijkmatig door de stal worden verspreid. Wanneer 
de uitloopluiken worden geopend, schakelt de Fortica® 
automatisch de afzuigventilatoren uit en worden de 
ventilatoren in de inlaatkokers geactiveerd. Het systeem 
wordt nu in overdruk gebracht, wat resulteert in dezelfde 
luchtverdeling als voorheen, maar nu stroomt de warme 
lucht door de uitloopluiken naar buiten. Geen condens 
op het strooisel omdat er geen botsing is met verse, 
koude lucht. Wanneer de uitloopluiken weer worden 
gesloten, schakelt Fortica®FreeFlow automatisch terug 
naar onderdrukventilatie.

Gelijkdrukventilatie
Deze oplossing is gebaseerd op een gelijke druk in de 
stal. Door de dakkokers voor zowel de luchtinlaat als de 
afzuiging gelijktijdig te regelen, levert de Fortica® een 
gelijkdruk in de stal, ongeacht of de uitloopluiken open 
of gesloten zijn. Verse lucht wordt ingeblazen via de 
inlaatkokers en warme lucht wordt door de afzuigkokers 
uitgeblazen. In dit geval zijn geen eindwandventilatoren 
nodig.
 
In beide situaties zijn de voordelen voor de 
pluimveehouder duidelijk. Geen condensatie op het 
strooisel. Geen sterke luchtstroom bij de uitloopluiken. 
De prestaties van de dieren blijven optimaal en er treden 
minder ziekten op.
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Voer- en watermanagement
De Fortica® is bij uitstek geschikt voor het uitvoeren van 
uw voerstrategie en biedt de gebruiker perspectieven 
op lagere voerkosten, gezondere dieren en dus betere 
resultaten. Accurate voerregistratie geeft dagelijks 
inzicht in het voerverbruik en de voerkosten. Vlekkeloze 
signalering van eventuele afwijkingen in voerverbruik, 
wat een indicatie kan zijn voor de gezondheid van de 
dieren. Water is net zo belangrijk als voer. De Fortica® 
houdt de waterconsumptie feilloos in de gaten en 
waarschuwt bij eventuele afwijkingen. 

Dierweging
Dierweging geeft een dagelijks inzicht in gewicht van 
uw dieren, wat met name van belang is in het geval van 
verminderde voertoediening of het voeren volgens een 
bepaald voerschema. Het Fortica® dierweegprincipe 
is gebaseerd op een verschilweging die door de 
weegschaal wordt gedetecteerd. Het systeem bepaalt 
accuraat het gemiddelde gewicht. Het is mogelijk om 
een streefgewicht in te geven. Voor dieren die tijdens 
de ronde groeien, kan dit streefgewicht ook in curve 
gezet worden zodat het gewicht elke dag automatisch 
aangepast wordt.
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Eiertelling
Een accuraat inzicht in de eiproductie is essentieel. Voor 
scharrel- en volièrehuisvestingssystemen is het tellen van 
eieren mogelijk voor zowel de nest- als de dwarsbanden. Door 
het nauwkeurig tellen van de eieren, zijn afwijkingen per stal 
en per groep direct zichtbaar. Door het aantal eieren continu 
te meten, kan de Fortica® de snelheid van de eiertransporteurs 
in de stal optimaliseren. Gedetailleerde en nauwkeurige 
informatie, zoals legpercentage, aantal eieren per nestrij, 
identificatie van de legbron van de eieren - hetzij in het nest, 
hetzij buiten het nest - stelt de pluimveehouder in staat om de 
productie nauwlettend te volgen en een optimale voerdosering, 
water- en verlichtingsstrategie te bepalen, gebaseerd op de 
informatie over de dierenprestaties.

Fortica® neststuring en nestmonitoring
De Fortica® kan de dieren trainen met behulp van 
voer-, water- en lichtregelingen met geschakelde 
lichttimers, om precies op het juiste moment naar de 
juiste verdieping en het juiste nest in het systeem 
te gaan. De nesten kunnen in twee groepen worden 
gestuurd en door verschillende verlichtingsregelaars in 
een specifieke volgorde te dimmen, worden de dieren 
naar de juiste plek in het systeem gestuurd. Door 
automatisch de lichtintensiteit tijdens de legperiode 
te verhogen, worden buiteneieren voorkomen. Extra 
functies zoals daglichtregeling en een wintertuinsturing 
maken de Fortica® echt een all-round systeem.
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Hotraco Agri support. 
Een geruststellende gedachte.

Het Fortica® systeem wordt via een 

geselecteerd dealernetwerk geïnstalleerd. 

Ongeacht de geografische locatie zijn we 

zodoende in staat om al onze klanten de 

optimale ondersteuning te bieden. Een klimaat- 

of voersysteem is immers een belangrijke 

investering die zichzelf binnen een zo kort 

mogelijke termijn moet terugverdienen. Daarom 

richten we ons op een langdurig partnership 

zodat we samen uw bedrijfsvoering naar een 

hoger plan kunnen tillen. Deze samenwerking 

kan verschillende vormen aannemen. Van het 

bedenken van de optimale oplossing voor uw 

bedrijf tot begeleiding bij de installatie. Van 

advies over een optimale inzet van de rand- 

en regelapparatuur tot meedenken over uw 

bedrijfsprocessen en het optimaliseren van uw 

rendement. 

Service helpdesk
Hotraco beschikt over een telefonische helpdesk en 
servicecentrum dat 24/7 bereikbaar is. Ons team heeft 
de mogelijkheid om de systemen van onze klanten, 
waar ook ter wereld, te controleren door middel van de 
modernste ICT-technologieën.
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Stationsstraat 142

5963 AC Hegelsom

Nederland

Telefoon: +31 (0)77 327 50 20

Fax: +31 (0)77 327 50 21

info@hotraco-agri.com

www.hotraco-agri.com

Hotraco Agri. 
Onderdeel van Hotraco Group

Hotraco Agri is onderdeel van Hotraco Group, een 
wereldwijd opererende groep van innovatieve en 
technisch hoogstaande bedrijven die actief is in de agri-, 
horti-, industrie-, waterbehandelingssector. Speerpunt 
van de activiteiten is de ontwikkeling en integratie 
van met name op besturingstechniek georiënteerde 
oplossingen. Innovatieve systemen op het gebied van 
totale stalautomatisering voor varkens-, pluimvee- 
en melkveebedrijven, klimaat en sturing voor de 
glastuinbouw, ventilatie- en bewaartechnologieën voor 
telers en bewaarders, industrieel power management en 
legionellabestrijding. 

Niet geheel toevallig ligt het hart van het bedrijf, het 
Hotraco Development Center, in het verzorgingsgebied 
van de slimste regio van de wereld; de Brainportregio 
in de driehoek Eindhoven, Leuven en Aken. Hotraco 
Group heeft verkoopkantoren in Beijing en Medellín 
zodat producten en systemen hun weg vinden naar 
klanten over de hele wereld. Een netwerk van dealers en 
installateurs garandeert een wereldwijde support.


