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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® LED verlichting  

Goed lichtmanagement in de stal heeft een positief effect op 

de prestaties van uw varkens. Duurzame LED verlichting 

voorziet de afdelingen van helder, natuurgetrouw licht tegen 

lagere energiekosten. Dimbare LED verlichting heeft boven-

dien positieve invloed op de groei van biggen en zorgt voor 

een gunstigere voederconversie.  

 

Met Thomas® is deze energiezuinige LED verlichting eenvou-

dig te dimmen via een overzichtelijke lichtintensiteitscurve en 

een tijdklok. 

 

De voordelen van Thomas® LED verlichting: 

 

 

 Dimbare lichtintensiteit 
 

 Optimaal dag/nachtritme 
 

 Betere groeiresultaten 
 

 Gunstigere voederconversie 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wilt u een perfect lichtklimaat?  
Thomas® regelt het! 



LED-verlichting voor de varkenshouderij 
Hotraco Agri levert niet alleen het uiterst gebruiksvriendelijke besturingssysteem Thomas®, wij leveren ook de juiste LED 

verlichting. Onze LED lampen zijn speciaal ontwikkeld voor stallen waar varkens worden gehouden. Ze zijn ontworpen om 
een uitzonderlijke lichtkwaliteit te bieden voor zowel de dieren als voor de varkenshouder. De armaturen zijn bovendien 
vochtbestendig, stofdicht en slagvast met beschermingsgraad IP66! 

 
De voordelen van onze LED verlichting: 

 

 Dimbaar 
 

 Energiezuinig 
 

 Eenvoudige installatie 
 

 Heldere daglicht kleur 
 

 Verschillende kleurintensiteiten 


