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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 produceren 

van maatwerk automatiseringscomputers 

en –systemen die de totale stalautomatise-

ring regelen, aansturen en bewaken. Van 

klimaatregeling en –beheersing, voer- en 

waterregeling, dierweging, eiertelling tot 

brandbeveiliging. De meer dan 100 mede-

werkers bedienen klanten op alle contineten 

met innovatieve en technisch hoogstaande 

systemen. Met een eigen R&D- en ontwik-

kelafdeling is Hotraco Agri in staat om 

ATIJD maatwerk te leveren en probleem 

specifieke oplossingen te ontwikkelen. 

 

 

Helpdesk 24/7 
Hotraco beschikt over een telefonische 

helpdesk en servicecentrum dat 24/7 be-

reikbaar is. Ons team heeft de mogelijkheid 

om de systemen van onze klanten, waar ook 

ter wereld, te controleren door middel van de 

modernste ICT-technologie. 

FORTICA-PBC - Pluimveecomputer voor 

        koloniehuisvesting 

De Fortica is de nieuwste generatie pluimveecomputer van 

Hotraco Agri. Een innovatief platform waarmee een nieuwe 

standaard is gezet in design, veelzijdigheid, rekenkracht en 

gebruiksgemak. Met de Fortica pluimveecomputer heeft de 

gebruiker totale controle over alle stalprocessen. Zo beschikt 

u over alle management informatie die nodig is om uw pro-

ductie te optimaliseren.  

 
     
 

Alles-in-één systeem 
 
    Bedieningsgemak 
 
    Gebruiksvriendelijk 
 
    Customize dashboard 
 

 
 
 

Pluimveecomputer voor kolonie huisvesting 
De Fortica-PBC is speciaal ontwikkeld voor pluimveestallen met  
vleeskuikens in kolonie huisvesting. Met de Fortica worden al uw  

stalprocessen geautomatiseerd door één systeem. Pluimveestallen met 
kolonie huisvesting vragen om een uniforme luchtverdeling in de stal. 
Om deze goede luchtverdeling voor de dieren te creëren zorgt de Fortica-

PBC o.a. voor het sturen van plafondventilatie en verschillende soorten  
verwarming en koeling. In de eerste paar dagen hebben vleeskuikens 
behoefte aan een comfortabele en warme omgeving met minimale  

ventilatie. Naarmate de vleeskuikens groeien moet de leefomgeving  
veranderen en zullen de dieren meer gekoeld moeten worden om tot een 
aangename temperatuur te komen. Naast het klimaat worden ook alle 

andere facetten met de Fortica-PBC perfect op elkaar afgestemd: 
 Klimaat 
 Voer 

 Water 
 Verlichting 



Stalprocessen automatiseren 

Klimaatbeheersing is van onschatbare waarde voor de  
bedrijfsvoering van uw vleeskuikenstal. De Fortica-PBC 
pluimveecomputer kan het klimaat regelen op basis van 

temperatuur, luchtvochtigheid, onderdruk en registreert het 
CO2 en NH3 gehalte in de stal. Ook houdt de Fortica-PBC 
rekening met de windrichting- en snelheid. Naast het kli-

maat is de Fortica-PBC uitermate geschikt voor het automa-
tiseren van voer, water, verlichting en dierweging in uw 
vleeskuikenstal. 

Klimaatsturing  
 Diverse ventilatiesystemen 

 Plafondventilatoren 
 Luchtinlaten 
 Verwarming 

 Koeling 
 Warmtewisselaar 

 
Voerautomatisering en registratie 

 Voerweging 
 Voersamenstelling 

 
Water  

 Waterverbruik en registratie 
 Watersturing 

 
Verlichting 

 Lichtintensiteit  

 
Dierweging 
 Gewicht van de dieren monitoren 

 

Touch Screen bediening 
Revolutionair is de volledig intuïtieve Touch screen  
bediening die door de gebruiker naar eigen wens kan  

worden aangepast. Dit 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. Het 
resultaat is een uitermate gebruiksvriendelijke en  

overzichtelijke pluimveecomputer die door een PC-
applicatie ook via het web altijd en overal toegankelijk is 
waar door alle stalinformatie door de gebruiker kan worden 

opgevraagd en teruggevonden.  
 

 

PC management programma en smartphone 
Met het PC management programma worden stalgegevens 
overzichtelijk. Door middel van grafieken en diagrammen 

krijg u inzicht in de leefomstandigheden van de dieren. Zo 
weet u precies waar u bij moet sturen om het productie-
proces te optimaliseren. Ook kunt u substantieel kosten 

besparen door het verminderen van het gebruik van energie, 
voer en arbeid. Gezondere dieren en lagere kosten  
betekenen meer winst. Met de Fortica app  is het mogelijk 

om uw Fortica computer met de smartphone over te nemen 
en deze waar dan ook ter wereld te bedienen. Nog meer  
gebruikersgemak met de Fortica.  

 
 
 

 


