
Voor u is het belangrijk om de groei van uw vleeskuikens te 

kunnen volgen. Maar ook dieren die beperkt gevoerd worden 

of een bepaald voerschema volgen wilt u kunnen monitoren. 

Dierweegschalen leveren gegevens over het gemiddelde ge

wicht, de uniformiteit en de spreiding tussen de dieren in het 

koppel.

Krijg perfect inzicht in het verloop van het gewicht van uw dieren! 
Hotraco Agri ontwikkelt en levert dierweegsystemen voor verschillende 
diersoorten en huisvestingssystemen. Al onze dierweegsystemen wer
ken in combinatie met een Sirius of Orion computer waardoor auto
matische dierweging mogelijk is. De loadcell zet het gewicht om in een 
elektrisch signaal.
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Hotraco Agri is een wereld wijd opererende 

innovatieve stalautomatiseerder voor met 

name de pluimvee en varkenssector die 

zich richt op het creëren en behouden van 

een optimaal stalklimaat. Hotraco Agri 

is specialist op het ontwikkelen en pro

duceren van maatwerk automatiserings

computers en –systemen die de totale 

stalautomatisering regelen, aansturen en 

bewaken. Van klimaatregeling en –beheer

sing, voer en waterregeling, dierweging, 

eiertelling tot brandbeveiliging. De meer 

dan 100 medewerkers bedienen klanten 

op alle continenten met innovatieve en 

technisch hoogstaande systemen. 

Met een eigen R&D en ontwikkelafdeling 

is Hotraco Agri in staat om ALTIJD maat

werk te leveren en probleemspecifieke 

oplossingen te ontwikkelen.

Helpdesk 24/7
Hotraco beschikt over een telefonische 

helpdesk en servicecentrum dat 24/7 

bereikbaar is. Ons team heeft de mogelijk

heid om de systemen van onze klanten, 

waar ook ter wereld, te controleren door 

middel van de modernste ICTtechnologie.



DWS-3-ZW
Een dierweegsysteem speciaal voor kalkoenen met een 
weegbereik tot 100 kilogram. De DWS3ZW maakt  gebruik 
van een kooiconstructie van 1x1x1,5 m, die in de stal, met de 
meegeleverde handlier, op de juiste hoogte tussen de kal
koenen wordt opgehangen. Daardoor springen de dieren 
regelmatig op het weegplateau.

DWS-4-ZW
Een dierweegplateau voor vleeskuikens en moederdieren 
die vrij rondlopen in de stal. Inzetbaar bij grondhuisves
ting en verschillende scharrelsystemen. De DWS4ZW is 
geschikt voor hanen en hennen, heeft een weegbereik tot 
12 kilogram en wordt compleet geleverd met haken, kettin
gen, loadcell en plateau.

DWS-5-ZW
Een weegsysteem met een zitstok, voor (klein)volière en 
verrijkte kooistallen, dat op elke willekeurige plaats in het 
systeem worden opgehangen. De zitstok is een 1” buis 
(doorsnee 33,7 mm) van 460 mm lang en in hoogte ver
stelbaar.

DWS-6-ZW
Een weegsysteem met een zitplateau voor (klein)volière 
en verrijkte kooistallen. Daarnaast is de DSW6ZW inzet
baar in broilerkooien. Het zitplateau heeft een afmeting 
van 231 x 302 mm en dient in het systeem opgehangen te 
worden.

Voor alle dierweegsystemen geldt dat de loadcell direct 
of via een koppelkastje op een SiriusDWS kan worden 
aangesloten. Als de dierweging in combinatie met een 
OrionP wordt gebruikt, is een LCA (per dierweegschaal) 
of  CANIOLCA (max. 2 dierweegschalen) noodzakelijk. 
Per OrionP kunnen maximaal 2 LCA’s of 4 CANIOLCA 
interfaces worden aangesloten. Zodoende is het mogelijk 
om maximaal 8 dierweegsystemen per Orion aan te sluiten 
via de CANcommunicatie.

Met een optioneel KK7P koppelkastje en een CON7PM 
connector kan de afstand van de loadcell tot de regelaar/
interface van de standaard 15 meter naar maximaal 65 
 meter worden verlengd. Met het koppelkastje is het moge
lijk om het dierweegsysteem eenvoudig tijdelijk uit de stal 
te verwijderen, bijvoorbeeld voor het reinigen van de stal.
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