
Hotraco Agri ontwikkelt en produceert verschillende typen 

eiertellers op basis van de nauwkeurigheid waarmee geteld 

moet worden, de manier van huisvesting en de inrichting van 

de stal.

Om de prestatie van uw dieren te kunnen weten 
is inzicht in de eierproductie essentieel.
De uiterst zorgvuldige EMEC eierteller registreert de hoeveelheid ge-
produceerde eieren per eierband. Daarvoor hoeven de eieren niet in 
 enkelvoudige rijen of in een bepaalde richting te liggen. Onder normale 
omstandigheden werkt de EMEC eierteller met een nauwkeurigheid 
van 99,8% of meer.

EMEC-12 en EMEC-12-20
Uitermate geschikt om eieren te registreren 
die door een eierband op een verzamelband of 
dwarsband worden aangevoerd, bijvoorbeeld in 
stallen met groepshuisvesting. De eieren kunnen 
per rij en per etage, maar ook als gebruik wordt 
gemaakt van een eierlift of elevatoren, automa-
tisch worden geteld. Met een scanbreedte tus-
sen de 120 en 200 mm zijn dit de kleinste typen 
 eiertellers.

EMEC-12-30 t/m EMEC-12-50
Deze eiertellers komen het best tot hun recht in stallen met een schar-
rel- en volièrehuisvesting. Met een drie-, vier- of vijfvoudige scanbreed-
te ten opzicht van de EMEC-12 zijn ze zeer geschikt voor het tellen per 
legnest. Hiervan varieert de breedte van de eierband meestal tussen de 
250 en 450 mm.
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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 ICT-technologie.



EMEC-30 t/m 75
Met name geschikt om (totaal)telling te doen op een 
 eierverzamelband. Een eierteller uit deze serie kan worden 
voorzien van een display waarop het actuele aantal getel-
de eieren kan worden afgelezen of per dag – tot maximaal 
 zeven dagen terug – worden opgevraagd. 

Door één of meerdere eiertellers in een pluimveestal op 
een Orion computer aan te sluiten kan een beeld worden 
verkregen van de prestaties van de dieren. Afhankelijk van 
de wijze waarop de stal is ingericht en het aantal eiertellers, 
kunnen aanvullend managementgegevens worden verza-
meld en weergegeven met het Rainbow+ PC-programma.

ORION-EGG
Een computer voor eiertelling in één of meerdere pluim-
veestallen. Afhankelijk van de plaatsing van de tellers kan 
per rij, per etage of per stal worden geteld. De ORION-EGG 
kan toegepast worden bij enkele of dubbele liftsystemen, 
bij enkele of dubbele elevatorsystemen en in scharrel- en 
volièrestallen. De computer is daarnaast ook in staat om 
de meest gangbare liftsystemen aan te sturen zodat een 
aparte liftbesturing uitgespaard kan worden. De ORION-
EGG kan de toevoer van de eieren regelen door de snelheid 
van de eierbanden te corrigeren zodat altijd een optimale 
hoeveelheid eieren bij het eierverzamelsysteem aan komt.

Eieroptimalisatie
Om de eierverzameling met een eierpakker zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat er een con-
stante aanvoer van eieren is. EMEC eiertellers en een Orion 
computer met eieroptimalisatiesoftware tellen het aantal 
eieren dat per uur door een dwarsband wordt verwerkt. 
De computer berekent de optimale aanvoer per eierband 
om een constante aanvoer van eieren bij de pakker te ga-
randeren. Indien noodzakelijk wordt de snelheid van de ei-
erband automatisch aangepast. Daarnaast kan de compu-
ter registreren of de band leeg is en vervolgens de lift naar 
een volgende positie sturen.

ORION-OPT
Een computer voor het optimaliseren van de toevoer van 
eieren uit verschillende stallen aan een pakker of eier-
verzamelsysteem. De ORION-OPT houdt daarbij rekening 
met verschillende ei-typen en communiceert via een net-
werk met de computers die het verzamelen van de eieren 
in de stal regelen. Zo wordt automatisch bepaald in welke 
volgorde de stallen moeten leveren en berekend hoeveel 
eieren elke stal per uur moet  leveren. De ORION-OPT zorgt 
voor een constante aanvoer bij de pakker. 


