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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. 

Thomas® Dierweging 

Wilt u betere groeiprestaties?  
Thomas® regelt het! 

Als varkenshouder is het belangrijk om inzicht te hebben in 

de groei van de dieren. Daarom is het nodig om de gewichts-

toename van de dieren nauwkeurig te monitoren. Zo kan er 

bij stilstand en/of terugval in het gewicht tijdig worden ge-

schakeld.  

 

Thomas® biedt de varkenshouder volledig inzicht in de pres-

taties van zijn dieren, op elk moment van de dag en op elke 

locatie. Ook analyseert en vergelijkt Thomas® veranderingen 

in voer- en wateropname én in voersamenstelling. Kortom 

Thomas® biedt inzicht én overzicht, en helpt elke varkens-

houder het optimale aflevergewicht zo efficiënt mogelijk te 

behalen. 

 

De voordelen van Thomas® Dierweging: 
 
 

 Weging 24/7 
 

 Inzicht in groeiprestaties 
 

 Genetische vooruitgang 
 

 Optimaal aflevergewicht 
 

 Voer & watermanagement
  

 
 
 
 
 
 
 
 



Accuraat monitoren van het diergewicht 
Continu toezicht op de groei van uw varkens levert een schat aan informatie op met betrekking tot het voerschema, de 

slachtgegevens en de technische resultaten. 
 
Het Thomas®-systeem is 24/7 gekoppeld aan de varkensweger waarmee het mogelijk is om het diergewicht constant en 

accuraat te monitoren. De weger kan op elke plaats in het hok worden neergezet en worden vastgemaakt aan de grond. De 
varkensweger is beschikbaar voor vleesvarkens en biggen en kan ook als stand-alone unit gebruikt worden. 
 

Thomas® koppelt bovendien de informatie van het diergewicht met de voer- en waterregistratie. Dit biedt u als varkenshou-
der perfect inzicht in de prestaties van uw dieren, op elk moment van de dag. En stelt u in staat om alle varkens op het juiste 
gewicht af te leveren. 

 
 

De voordelen van de dierweger: 

 

 Eenvoudige installatie 
 

 Vrij te plaatsen in elk hok   
 

 Vrijwillige inloop 
 

 Geen dierenstress 
 

 Volledig automatisch 
 

 Directe connectie met Thomas®  


