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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. 

Prisma Farm Management  

Met Prisma Farm Management kunt u eenvoudig en snel re-

sultaten van o.a. diergewicht, klimaat, voer- en wateropname 

van alle stallen vergelijken. Het Farm Managementprogramma 

is onderdeel van het Thomas®-automatiseringssysteem en 

maakt alle relevante stalgegevens grafisch en overzichtelijk 

zichtbaar in grafieken en diagrammen op uw PC. In één oogop-

slag krijgt u inzicht in de leefomstandigheden van uw varkens 

en heeft u als varkenshouder totale controle over alle stalpro-

cessen. Het dashboard van het managementprogramma is 

bovendien zelf in te richten op basis uw persoonlijke wensen 

en zo kunt u bepalen welke gegevens u belangrijk vindt en wilt 

vergelijken.  

 

Alle relevante stalgegevens overzichtelijk op uw PC 



Klimaat 

Thomas® geeft inzicht in het niveau van de temperatuur, 
onderdruk, RV, CO2 en NH3 in de stal én past waar nodig de 
ventilatie hierop aan. Het managementprogramma maakt 

bovendien alle relevante gegevens per klimaat- en ventila-
tieregeling grafisch inzichtelijk. Zo kunt u in één scherm alle 
instellingen zien die betrekking hebben op een bepaalde 

regeling. Nadelige invloeden worden door het systeem snel 
herkend en geanalyseerd en kunnen zodoende in de toe-
komst worden vermeden.  

 

Voer- en watermanagement 
Het managementprogramma van Thomas® is ook bij uitstek 
geschikt voor het uitvoeren van een efficiënte voerstrategie. 

Dankzij de accurate voerregistratie heeft u dagelijks inzicht 
in het voerverbruik en de voerkosten. Ook geeft het sys-
teem duidelijke signalen bij eventuele afwijkingen in voer-

verbruik, wat een indicatie kan zijn voor de gezondheid van 
de dieren. Ook de waterconsumptie wordt feilloos in de ga-
ten gehouden en eventuele afwijkingen worden direct ge-

meld. Kortom dit managementprogramma biedt u perspec-
tieven op lagere voerkosten, gezondere varkens en dus 
betere resultaten. 

Dierweging 

Bij vleesvarkens en biggen is het belangrijk om de groei van 
de dieren goed te volgen. Het nauwkeurig monitoren van de 
groei en het gewicht van dieren biedt u als varkenshouder 

inzicht, kennis én mogelijkheden. Naast het bepalen van het 
optimale aflevergewicht, kan er tijdig geschakeld worden bij 
een terugval of stagnering. Ook analyseert en vergelijkt Tho-

mas® veranderingen in de voersamenstelling en het drink-
water. Het managementprogramma levert accurate gege-
vens over het gemiddelde gewicht en koppelt dit met gege-

vens van de voer- en waterregistratie. Dit geeft u perfect 
inzicht in de prestaties van uw dieren, op elk moment van de 
dag. 

Verlichting 

Uitgekiend lichtmanagement in de stal heeft een positief 
effect op de prestaties van de varkens. Een optimaal dag- en 
nachtritme door juiste verlichting heeft ook een positieve 

invloed op de groei van biggen en zorgt voor een gunstigere 
voederconversie. Het managementprogramma van Tho-
mas® maakt lichtsturingen zo optimaal mogelijke én over-

zichtelijk. 
 

Thomas®-systeem 
Thomas® is een compleet automatiseringssysteem dat zorgt 
voor een efficiëntere bedrijfsvoering en helpt bij het realise-

ren van betere varkensprestaties. Het Prisma Farm Manage-
ment is onderdeel van het Thomas®-systeem en zorgt dat u 
belangrijke managementinformatie snel en overzichtelijk 

voor handen heeft, zodat u efficiënt kan sturen op verbete-
ringen, en direct én adequaat kan reageren op acute veran-
deringen. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 


