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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® Multifeed - Droogvoercomputer 

In de moderne varkenshouderij is het van cruciaal belang de 

juiste voerkengetallen te verzamelen en vast te leggen om de 

productie te optimaliseren. Hotraco Agri biedt u het Thomas®  

automatiseringssysteem aan om deze optimalisatie te  

realiseren. Door middel van voerregistratie heeft u dagelijks 

inzicht in het voerverbruik en de voerkosten. De Thomas®   

Multifeed droogvoercomputer is uitermate geschikt voor het 

sturen en beheersen van multifase droogvoer-systemen.  

 
 

 
 
 

 

 Multifasevoedering 
 Sensor gestuurd voeren 
 Minidosering 

 Voer(meng)weger 
 Bioritme en voertabellen 
 Water– en voerverbruik 

 registratie 
 

  

Een hoger rendement? Thomas® regelt het! 



Communicatie en management 
Met de Remote+ app is het mogelijk om de stalcomputers op afstand te bedienen met uw Smartphone of Tablet. Na instal-

latie van de software op uw device kunt u via interface verbinding maken met de stalcomputer en zo de bediening overne-
men. Zeer eenvoudig en overzichtelijk omdat de toetsen en schermen exact gelijk zijn aan die van de Thomas® computer. 
Zodoende bent u in staat om snel, accuraat en onafhankelijk van waar u op dat moment bent, te reageren op situaties in 

uw stal. Thomas® is altijd en overal te bedienen. Thomas® regelt het!  
 
Het Prisma Farm Managementprogramma zorgt ervoor dat alle gegevens van uw computer grafisch weergegeven worden 

op uw PC of Tablet. Zo kunt u in één oogopslag de prestaties en ontwikkelingen in uw stal zien. Met het programma kunt u 
de juiste kentallen verzamelen en vastleggen om de productie te optimaliseren. Daardoor kunnen nadelige invloeden snel 
herkend, geanalyseerd en in de toekomst vermeden worden.  

Thomas® Multifeed 
De Thomas® Multifeed is geschikt voor het sturen en beheersen van multifase droogvoersystemen. Met de Thomas®  

Multifeed kunt u multifasevoedering per dier of per voederbak toepassen. Tot maximaal dertig verschillende voersoorten 
kunnen gewogen, gemengd en/of geplet worden waardoor het mogelijk is om zelf uw voer samen te stellen. De doseer-
plaatsen kunnen sensor gestuurd gevuld worden zodat de voerhoeveelheden perfect in de hand te houden zijn.  

Overschakelingen tussen voersoorten gaan geleidelijk zodat uw varkens geen moeite hebben met andere, nieuwe,   
voeding. De voercomponenten kunnen zowel uit silo’s komen als met behulp van doseerapparaten toegevoegd worden. 
Met de Thomas® Multifeed computer krijgt u een duidelijk overzicht van het voerverbruik. Deze computer heeft een grafisch 

display met een numeriek toetsenbord, waardoor hij eenvoudig en snel te bedienen is. 
 


