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SIĞIR BESİCİLİĞİNDE LİDER



„Ben eğitimli bir makineci ve yetenekli 
bir çiftçiyim—bu yüzden bu işi acısıyla 
tatlısıyla biliyorum. Çiftçilikten daha iyi 
bir iş olmadığını da biliyorum. 
Wasserbauer olarak biz bunu daha da iyi 
hale getiriyoruz.”

    Franz Wasserbauer
    Genel Müdür

YEREL BİR KAHRAMANDAN 
KÜRESEL BİR OYUNCUYA

Her şey 30 yıl önce başladı: Babam Franz Wasser-
bauer çiftliği için bir sığır besleme sistemi geliştirdi. 
Bu öncü girişim, yenilikçi aile şirketimizin temel taşını 
oluşturuyordu. 

Yıllar geçtikçe, Wasserbauer olarak kendi bilgi ve 
becerimizi geliştirmeye devam ettik. Dünyanın dört 
bir yanındaki müşterilere başarılı bir şekilde benzersiz 
besleme sistemleri sunuyoruz. 
Hatta Avrupa’da bu sektörün piyasa lideriyiz. 

Yıllar boyunca yavaş ama emin adımlarla büyüdük ve 
temel faaliyet alanımıza sadık kaldık. Bir sığır ahırında 
çok çeşitli sistemler vardır, ancak bizim uzmanlığımız 
otomatik beslemedir. 

Yakın gelecekte sizi memnun müşterilerimiz arasında 
görmeyi umuyorum!

Saygılarımla, 
Franz Wasserbauer

ÇİFTÇİ/ 
DÜNYANIN EN İYİ İŞİ. 
DAHA DA İYİ HALE GETİRİYORUZ!

İÇİNDEKİLER 

Kendisini amorti eden bir yatırım sayfa  04

COCO Cow Control sayfa  05

Veri Yönetimi Digimilk / Mast Have sayfa 05

Shuttle Eco sayfa 06 - 09

Port sayfa 10 - 11

Lift  sayfa 12 - 13

Sığır Besiciliği sayfa 14 - 15

Butler Gold sayfa 16 - 19

Flypit sayfa 20 - 23

Cowboy sayfa 24 - 25

Doldurma sayfa  26 

Sistematik başarı / Besleme Dünyası sayfa 27

NEYİ TEMSİL EDİYORUZ 

YAŞAM GELENEĞİ
Bir çiftçi olarak, toplumumuza sıkı sıkıya bağlanmış 
bir geleneği olan bir mesleği yaşarsınız, ancak bu çok 
değişmiş de olabilir. Wasserbauer olarak biz, gelecek 
nesiller için temel yaşam ihtiyaçlarımızı güvence altına alan 
çiftçilere, yarınlarda da ihtiyaç duyulacağının farkındayız.
Sizi tüm gücümüzle destekliyoruz. 

İLERİYİ DÜŞÜNMEK
Günümüz çiftçilerinin sağlam bir uzmanlık bilgisine ve 
geniş bir esnekliğe sahip olmaları beklenmektedir. Yeni 
çözümlere dahil olanlar, gelecekteki piyasa değişikliklerine 
daha iyi tepki verebilecekler. Bizimle beraber bir adım 
ileriyi düşünün!

YENİLİKÇİLİK
Otomasyon, modern çiftlik yönetiminin önemli bir 
parçasıdır. Otomatik besleme sistemlerimiz rekabet 
gücünüzü artırır ve çiftçilik mesleğini daha çekici hale 
getirir—hem siz hem de gelecek nesiller için.

GÜVEN İNŞA ETMEK
Besleme sistemlerimiz sürekli olarak daha da 
geliştirilmektedir. Ancak yıllar boyunca bir şey hep aynı 
kalır: güvenilirliğimiz ve kişisel müşteri hizmetlerimiz. 
Uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve uzmanlığımızla, 
Wasserbauer olarak sizin için varız, buna güvenebilirsiniz.

„Büyüdüğümde çiftçi 
olmak istiyorum.“

DÜNYANIN EN İYİ İŞİ –
VE GELECEĞİ DE OLAN BİR İŞ! 
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KOLAY KONTROL
„COCO ile çalışıyorum“. Bu cümle nerede ifade 
edilirse edilsin, sağlam ve benzersiz bir işletim 
sistemi de oradadır. Bu kontrol sistemi; elverişlilik, 
işlevsellik ve veri yönetimi açısından eşsizdir. 
Kullanımı kolaydır, tozlara ve su sıçramasına karşı 
sağlam bir çerçeve ile koruma sağlar. Ayrıca sizlere, 
konforu ve işletimsel güvenliği daha da artıran 
hizmetler sunuyoruz.

„Tüm COCO sistemleri PC, akıllı telefon, laptop ve 
tablet ile çalıştırılabilir.“

COCO COW CONTROL
DÜNYANIN EN İYİ İŞİNİ DAHA 
ELVERİŞLİ KILAR.

KONTROLCOCO

COCO BUNA DEĞER
4	Dünya çapında PC, tablet ve cep telefonu üzerinden  
 erişim –her şey hakkında sizi bilgilendiren e-posta  
 yoluyla bildirimler 

4 İsteğe bağlı olarak, uzmanlarımız tarafından uzaktan  
 bakım optimizasyonu her zaman gerçekleştirilebilir.

ZAMAN TASARRUFU 
Sadede gelecek olursak, otomatik besleme zaman 
kazandırır. Aileniz, boş zamanlarınız ve hatta diğer tarım 
işleriniz için kullanabileceğiniz bir zaman.

EKONOMİKLİK 
Otomatik besleme sistemine yapılan bir yatırım, her 
şeyden önce kendisini amorti etmelidir. Bu da günün 
sonunda, eğer hayvanlarınızın sağlığını daha da 
iyileştirebilir, süt üretiminizi daha da artırabilir ve enerji 
maliyetlerinizi azaltabilirseniz gerçekleşecektir. Bu yüzden 
Wasserbauer olarak her geçen gün elimizden gelenin en 
iyisini yapıyoruz.

KULLANICI DOSTU
İyi bir besleme sistemi tek başına yeterli değildir, kullanımı 
da kolay olmalıdır. Wasserbauer olarak, çözümlerimizi 
geliştirirken bunu göz önünde bulunduruyoruz; 
kolay kontrol edilebilir ve kullanıcı dostu olmalarını – 
ancak o zaman sistemlerimizin avantajlarından doğrudan 
faydalanabilirsiniz.

UZAKTAN BAKIM HİZMETİ
Wasserbauer sistemlerinin besleme parametreleri-
ne servis erişimi yıllardır mümkün olmuştur. COCO da 
uzmanlarımızın cihazınıza uzaktan bakım ile erişebileceği 
şekilde programlanmıştır. Bu değerli destek sadece bir 
tık uzağınızda.

KENDİSİNİ AMORTİ EDEN 
BİR YATIRIM

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER

ZAMAN 
TASARRUFU

OPTİMİZASYON 
SAYESİNDE FİNANSAL 

BAŞARI

SÜT KALİTESİ 
SÜT MİKTARI

BESLEMEDE 
SÜREKLİLİK

WASSERBAUER 
KATMA DEĞER 
İLE BESLEME

ZAMAN 
TASARRUFU 

SAYESİNDE YAŞAM 
KALİTESİ

OTOMASYON 
İLE AZALTILMIŞ 

İŞ YÜKÜ

4
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VERI YÖNETIMI

DIGI MILK

Mandıra çiftlikleri için veri yönetimi 

DIGI MILK BUNA DEĞER 

4  Süt sığırları için rasyon hesaplamaları
4  Kaba yem ve kesif yem için tam hesaplama
4  Kızgınlık çarkı
4  Tam inek takvimi
4  Seçilen iletişim ortaklarıyla veri alışverişi
4	Hayvan başına yem miktarının değerlendirilmesi
4	Yem miktarları ve maliyetlerinin ekonomik   
 değerlendirmeleri 
4	Hayvan, grup veya sürü başına günlük, aylık veya 
 yıllık yem miktarlarının kaydedilmesi

Sığır besiciliği çiftlikleri için veri yönetimi 

DIGI MILK BUNA DEĞER 

4  Besi danaları için rasyon hesaplamaları
4	Yem miktarlarında otomatik artış
4  Serbest programlanabilir besleme eğrisi
4	Bölme başına yem miktarının değerlendirilmesi
 – Bölme başına ve besi dönemi başına toplam miktar
 – Gün başına toplam miktar
 – Rasyonun yem maliyeti
 – Besi dönemi başına rasyon besleme maliyeti
4	Bölme başına günlük artış
 – Hayvan başına günlük artış
4	Seçilen iletişim ortaklarıyla veri alışverişi

VERI YÖNETIMI

MAST HAVE
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WASSERBAUER

SHUTTLE
ECO

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

1. DEĞİŞKEN: LİFT İLE SİLODAN SHUTTLE ECO 
DOĞRUDAN DOLDURULUR

2. DEĞİŞKEN: PORT İLE SHUTTLE ECO 
DOLDURULUR(SERBEST DÜŞÜŞ VEYA 
KONVEYÖR BANT İLE DOLUM)

COCO’YU 
KONTROL EDİN

KESİF YEM VE 
MİNARELLER EKLENİR

SHUTTLE ECO’NUN BESLEME SÜRECİ / 
BİREYSEL YEM KARIŞIMI

SHUTTLE ECO’DA 
YEMLER KESİLİR VE 
KARIŞTIRILIR

ÇİFTLİĞİNİZ İÇİN OPTİMAL GENEL SİSTEMİ YAPILANDIRIN

BESLEME ROBOTU

SHUTTLE ECO

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
Besleme robotu
SHUTTLE ECO

Kontrol
COCO

Dolum teknolojisi
PORT / LIFT

veri yönetimi
DIGI MILK / MAST HAVE

Yapılandırma seçenekleri
WASSERBAUER

HER KW ÖNEMLİ
Her kilowatt’tan en iyi şekilde faydalanan, sağlam 
ve verimli bir sistem elde edersiniz. Butler Gold’un 
iyi tasarlanmış mıknatısı ve şarj sistemi ile olan 
deneyimimiz, Shuttle Eco’nun geliştirilmesine 
dahil edildi. 

SHUTTLE ECO
BESLEME ROBOTU – 
SIĞIR AHIRINDA AKILLI 
OTOMASYON

YILDA 365 GÜN, 7/24, TAM DOZAJLI YEM 
KULLANILABİLİRLİĞİ 
2,2 m³ hacimli Shuttle Eco, manevra kabiliyeti yüksek, 
kendi kendini sürerek çalışan bir besleme robotudur. 
En yeni pil teknolojisi, aşınmaya dayanıklı malzemeden 
yapılmış ve özel olarak geliştirilmiş plastik karıştırma 
kabı ile donatılmıştır. Shuttle Eco hayvanlarınızı yılın 365 
günü, 7/24, tam olarak ayarlanmış taze yemlerle besler. 
Çünkü çalışkan bir yardımcı asla bir tatile veya boş bir 
hafta sonuna ihtiyaç duymaz!

HAYVAN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN 
ÖNCE GELİR
Optimal besleme, hayvanlarınızın bakımındaki en önemli 
faktördür. Daha yüksek yem alımı, üretimin artmasına ve 
böylelikle işletme kârınızda bir artışa yol açar. 
Küçük miktarlarla sık sık besleme, yem kalıntılarının 
en az seviyede olduğu ve hayvanların doğal beslenme 
davranışlarının desteklendiği anlamına gelir. Bunun 
sonucu da hayvan sağlığının daha da iyileştirilmesidir.  
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PERFORMANS GRUPLARINA GÖRE 
TEDARİK
Shuttle Eco bireysel yem karışımlarınızı oluşturur ve 
hayvanlarınıza en verimli şekilde kaba ve kesif yem sağlar. 

KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE KARIŞTIRILMIŞ 
VE KESİLMİŞ
Yemler kusursuzca kesilir ve arzu edilen kesif yemlerle 
ve mineral bileşenlerle karıştırılır. Shuttle Eco ahırda tam 
otomatik şekilde ilerler ve yemleri dozajlar. 

PORT VEYA LİFT İLE DOLUM
Formüle bağlı olarak Shuttle Eco, ayrı yem bileşenlerini 
porttan veya doğrudan lift aracılığıyla silodan alır. 

BUTLER TEKNOLOJİSİ 15 YILI AŞKIN 
SÜREDİR TEST EDİLİYOR
Shuttle Eco ayrıca „Butler fonksiyonu“ ile donatılmıştır 
– böylelikle geriye doğru itilen yemleri hayvanlara doğru 
tekrar itebilir. „Butler fonksiyonu“ için sürgünün yüksekliği 
ayarlanabilir ve böylece çiftlik avlusundan geçiş kolaylaşır.

SHUTTLE ECO BUNA DEĞER

4  Pil sistemi sayesinde çevre dostu

4  Yüksek kaliteli, uzun ömürlü Li-ionlarla çalışan pil  
 sistemi

4	Zemindeki mıknatıslar sayesinde güzergah yönetimi

4	Butler Fonksiyonu (Yem itme)

4	Birden fazla ahır için kolay kullanım

4	Her performans grubu için taze, iyi karıştırılmış yem  
 rasyonu

4	Hassas tartım – mesafe bazlı dozajlama

4  Yem dostu serbest düşüş mikseri, 
 ezme yok

4  Akıllı ve basit kontrol

4  %10’a kadar eğimle başa çıkabilir 

 

ŞUNLAR İÇİN KULLANIMA İDEAL 
–  Yaklaşık 200 ineklik mandıra çiftliklerinde

– Yaklaşık 400 danalık sığır besiciliği çiftliklerinde

SHUTTLE ECO
DÜNYANIN EN İYİ 
İŞİNİ DAHA KAZANÇLI 
HALE GETİRİR

GÜZERGAH PLANLAMA 
KOLAYLAŞTIRILDI
Zemindeki mıknatıslar sayesinde 
besleme robotu birden fazla ahır için 
de kolayca kullanılabilir – güzergah 
kontrol kumandası ile sadece bir kez 
programlanmalıdır.

ŞARJ İSTASYONU
Shuttle Eco yenilikçi bir şarj istasyonu 
ile şarj edilir. Pil kapasitesini artırmak 
için, Shuttle Eco Port üzerinden veya 
lift aracılığıyla doğrudan silolara 
doldurulur ve daha sonra karıştırma 
işlemi için şarj istasyonuna geri döner.

EKO TEKNOLOJİ
Pil modülleri, yüksek özgül enerji ve 
performansın yanı sıra hafıza etkisi 
olmadan iyi bir döngü dayanıklılığı ile 
karakterize edilen yüksek kaliteli ve uzun 
ömürlü Li-ion hücrelere dayanır. Hücre 
kontakları titreşime dayanıklı ve uzun 
ömürlüdür. Soğutma, homojen bir 
modül sıcaklığı ve uzun bir kullanım 
ömrü sağlayan kutup kontakları 
aracılığıyla gerçekleştirilir.

BESLEME ROBOTU

SHUTTLE ECO
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PORT BUNA DEĞER 

4 Besleme işlemi için işçilik, portu her üç 
 ila dört günde bir doldurmakla sınırlıdır

4 Farklı formüller için bireysel olarak yapılandırılabilir

4  Gereken miktarda yemin hassas dozajlanması 
 için yenilikçi tartı sistemi

4  Her türlü yem için uygundur

PORT 
KABA YEM ÇEŞİTLERİ İÇİN 
DEPOLAMA KONTEYNERİ

TAZE VE HASSAS
Kazıyıcı zemin aracılığıyla yemler freze makinesine taşınır 
ve burada taze ve temiz bir şekilde öğütülür. Yenilikçi tartı 
sistemi gerekli hassasiyeti sağlar. Doğrudan port 
üzerinden veya bir konveyör bandı aracılığıyla yemler 
Shuttle Eco’ya ulaşır.

PORTLARIN BİREYSEL KOMBİNASYONU
Portların üç temel versiyonu ve bireysel kombinasyonu, 
çok çeşitli formüllere ve hassas dozajlara olanak sağlar. 
Bu da çalışma saatlerinizi en iyi şekilde planlamanızı 
sağlar. Çiftliğinizin büyüklüğüne bağlı olarak, portu her 
3-4 günde bir doldurmanız yeterlidir ve böylelikle hafta 
sonunun tadını daha fazla geciktirmeden, tekrar ve tekrar 
çıkarabilirsiniz.

SHUTTLE ECO’IN DOĞRUDAN PORTTAN 
DOLDURULMASI (SERBEST DÜŞÜŞ)

HER YEM ÇEŞİDİ İÇİN DOĞRU PORT
My Port kuru ot, saman, silo blokları veya silo balyaları 
içindir. (İsteğe bağlı olarak freze tamburlarının uzunluğu ve 
sayısı gereksinimlerinize göre tam olarak ayarlanabilir.) 

Smart Port gevşek yem çeşitleri içindir. (Kuru ot, saman)

Uni Port tortular, pancar küspeleri, posalar ve mısır 
koçanı karışımı içindir.

Tüm tasarım ve ekipman seçenekleri hakkında size kişisel ve profe-
syonel olarak danışma hizmeti veriyoruz.

SHUTTLE ECO’IN KONVEYÖR BANDI 
ÜZERİNDEN DOLDURULMASI

DOLUM TEKNOLOJISI

PORT

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER

Besleme robotu
SHUTTLE ECO 

Dolum teknolojisi
PORT 

Yapılandırma seçenekleri

Kontrol
COCO

veri yönetimi
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER

PORT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

DOLUM TEKNOLOJISI
LIFT

LIFT BUNA DEĞER 

4 Siloya bir kereye mahsus kurulum 

4 İşini siloyu doldurmakla sınırlıdır 
 (depolama)

4 Düşük enerji maliyetleri 

–  Kısa mesafeli kompakt çiftlik avluları için ideal

–  Başka bir kaldırma tekniği gerekmez

YEMLERİNİZ LIFT İLE TAŞINIR 
Lift siloya bir kez kurulur – önümüzdeki haftalar veya aylar 
boyunca yapacağınız çalışma bu kadar. Freze makinesi 
daha sonra otomatik olarak silodaki yem stoğundaki yem-
leri öğütmeye başlar ve doğrudan Shuttle’ın içine emer – 
her silo için bir lift gereklidir.

LIFT 
TAM OTOMATİK SİLO KALDIRMA 
SİSTEMİ

SİLODAKİ SHUTTLE ECO’NUN LIFT İLE 
DOĞRUDAN DOLDURULMASI

DÜŞÜK ENERJİ MALİYETLERİ 
Kaldırma makinesine sahip bir traktöre veya kaldırma 
sistemine sahip kepçeli bir yükleyiciye ihtiyacınız yok. 
Ekonomik akım modu ve benzersiz kontrol görüntüleme 
sistemi sayesinde lift için enerji maliyetleri çok düşüktür.

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER

Besleme robotu
SHUTTLE ECO 

Dolum teknolojisi
LIFT

Yapılandırma seçenekleri

Kontrol
COCO

veri yönetimi
DIGI MILK / MAST HAVE
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BESLEME SİSTEMLERİ BUNA DEĞER

4 Daha yüksek kaba yem alımı

4 Daha yüksek yem verimliliği

4	Yüksek günlük kilo alımı

4	Daha yüksek besi oranı

4	Sakin, stressiz danalar

4	Hayvanlar için daha düşük yaralanma riski

4	Günlük işlerde esneklik

4	Çalışanlarınızın korunması

4	Zaman tasarrufu: diğer işleriniz ve aileniz 
 için daha fazla zaman

4	Akıllı ve kolay kontrol

4	Her ahır için uygun

4	Kurulumu kolay

”MAST HAVE” 
SIĞIR BESİCİLİĞİ ÇİFTLİKLERİ 
İÇİN VERİ YÖNETİMİ

4  Besi danaları için rasyon hesaplamaları

4 Yem miktarlarında otomatik artış

4  Serbest programlanabilir besleme eğrisi

4 Bölme başına yem miktarının değerlendirilmesi
 – Bölme başına ve besi dönemi başına toplam miktar
 – Gün başına toplam miktar
 – Rasyonun yem maliyeti
 – Besi dönemi başına rasyon besleme maliyeti

4 Bölme başına günlük artış
 – Hayvan başına günlük artış

4 Seçilen iletişim ortaklarıyla veri alışverişi

SIĞIR BESİCİLİĞİ 
DAHA İYİ YEMLEME 
PERFORMANSI İÇİN 
BESLEME SİSTEMİ

BUTLER GOLD 
Butler Gold iki çeşit yem ile donatılabilir. Beslemeyi 
teşvik etmek için kesif yem, normal yem üzerine 
serpilebilir veya özel bir vidalı konveyör kullanılarak 
rasyonun içine karıştırılabilir. Bu beslemeyi ayrı ayrı 
gruplara göre ayarlamanızı sağlar.

İŞ YÜKÜNÜ %
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110 GÜN
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BESİCİLİK VE 
HAYVAN SAĞLIĞI

GENETİK 
VERİMLİLİK

BESLEME VE 
BESLEME 

TEKNİKLERİ

SU BUZAĞI

EN ÖNEMLİ ÜRETİM FAKTÖRLERİ

BESLEME SİSTEMLERİ

SIĞIR BESİCİLİĞİ

SHUTTLE ECO
Her bir bölme için ayrı bir rasyon karıştırılır ve her gün birkaç 
kez düzenlenir. Rasyonunuzu günlük olarak besi ağırlığına 
ve günlük kilo alımına göre ayarlayabilirsiniz, bunun da 
besleme başarınız üzerinde olumlu bir etkisi vardır.
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BUTLER GOLD 
YEM İTİCİ 

TÜM AHIRLAR İÇİN TEK BİR 
BUTLER GOLD
Bir cihaz birden fazla ahır için kullanılabilir. Dar alanlı 
ahırlar sorun yaratmaz. Kompakt olması ve manevra 
kabiliyeti ile tüm çiftlik için mükemmel bir besleme 
yardımcısıdır. 

YEMİ SIKILAŞTIRMADAN, KENDİ KENDİNİ 
SÜREREK ÇALIŞAN TEK CİHAZ
Butler Gold baskı uygulamadan yemi, gevşek bir şekilde 
besleme masasına atar.Özel vidalı konveyörü sayesinde 
tazelik ve kalite korunur, hayvanlarınız daha fazla yem 
almaya teşvik edilir.

YEM İTİCİ

BUTLER GOLD
WASSERBAUER

BUTLER
GOLD

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

YENİLİKÇİ ŞARJ İSTASYONU
Pillerin ne zaman şarj edilip edilmemesi gerektiğine ken-
disi karar verir ve böylece kullanım ömrünü son derece 
uzatır. Geçidi, besleme amacıyla boş tutmak için tek bir 
düğmeye basmanız yeterlidir ve Butler Gold ahırdan ayrılır. 
İstediğiniz yere yerleştirebileceğiniz şarj istasyonu ağır 
araçları da taşıyabilir.

KOLAY KURULUM
Butler Gold minimum çabayla herhangi bir ahıra entegre 
edilebilir. Güzergah boyunca yaklaşık 2 metre aralıklarla 
yerleştirilmiş, sadece 5 milimetrelik küçük mıknatıslarla 
yönünü bulabilir. Güzergahın kontrol aracılığıyla sadece bir 
kez öğretilmesi gereklidir.

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER
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BUTLER GOLD SİZLERE NELER SUNUYOR
– Özel vidalı konveyör ile yüksek teknolojili çözümler

– Her ahır için kolay montaj

– Üzerinde araçla geçilebilinen akıllı şarj istasyonu

– Çalışma voltajı 24 V, pil işletimi 2 x 105 AH, 
 bakım gerektirmeyen piller

– Bakım gerektirmeyen fırçasız motor

– Boyutları 2000 mm x 1100 mm x 850 mm

BUTLER GOLD BUNA DEĞER:
4 Akıllı ve sürekli yem itme

4 Çiftlik için daha fazla esneklik, 
 daha fazla zaman tasarrufu

4	7/24 yüksek yem mevcudiyeti

4	Daha yüksek kaba yem alımı

4	Geliştirilmiş yem verimliliği

4	Hayvanların huzurunun artması

4	Sürünüzün süt verimini artırır, düşük rütbeli inekler 
 bile sürekli olarak daha fazla süt verir

4	Süt sağım robotunda daha fazla faaliyet

4	Yüksek düzeyde ekonomik kârlılık

BUTLER GOLD 
BUTLER GOLD DÜNYANIN EN İYİ 
İŞİNİ DAHA AİLE DOSTU YAPAR.

YEM İTME ŞAHESERİ 

TEKERLİKLİ BİR YÜKLEYİCİ İLE BUTLER GOLD’UN KARŞILAŞTIRILMASI  
TEST: HECHT AİLESİ / BADEN-WÜRTTEMBERG, ALMANYA / 100 İNEK
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BUTLER GOLD 
İLE 

+ 0,90 KG 
GÜNLÜK KURU 
MADDE

LASTİK 
TEKERLEKLİ 
YÜKLEYİCİ

18,70

BUTLER 
GOLD

19,60

AZALTILMIŞ İŞ YÜKÜ SAYESİNDE

%70’E VARAN ORANDA
ZAMAN TASARRUFU

YEM İTİCİ

BUTLER GOLD

CAZİP YEMLEME
Butler Gold yemlemek için seferi esnasında kesif yem 
ya da mineralleri kaba yem üzerine küçük miktarlarda 
serper. Bu şekilde iki çeşit yem aynı anda dağıtılabilir. Bu 
da hayvanların doğal beslenme davranışlarını teşvik eder. 
İneklerinizin faaliyetini güdüleyerek, süt sağım robotu 
frekanslarını da önemli ölçüde artırır.İkisi birlikte süt verimi-
ni artırır ve hayvan sağlığını iyileştirir.

KULLANICI DOSTU KONTROL
Kontrolü sayesinde Butler Gold’un programlanması ve 
kullanımı çok kolaydır. Ayrıca size kolaylık sağlayan ve 
işletimsel güvenliği daha da artıran uygulamalar 
sunuyoruz:

– PC, tablet ve cep telefonu ile dünyanın her 
 yerinden erişim

– Her zaman son gelişmeleri takip edebileceğiniz 
 e-posta yoluyla bildirimler

– İsteğe bağlı olarak, uzmanlarımız tarafından uzaktan  
 bakım optimizasyonu her zaman gerçekleştirilebilir.
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YATAKLIK ROBOTU
FLYPIT

HAYVANLARIN HUZURU İÇİN
Flypit kuru uzanma alanları için hijyeni artırılmış ayrı ayrı 
bölmelerle hayvanların ihtiyaçlarına göre ayarlanmış 
düzenli yatak sistemi sağlar. Bu da uzun vadede ahırdaki 
hayvanların sağlığını yükseltir.

İYİ DÜŞÜNÜLMÜŞ BİR SİSTEM
Samanın, porta yuvarlak ve kare balyalar halinde 
koyulması gerekir, tam otomatik sistem gerisini halleder ve 
saman, patentli kesme aleti ve filtre ile en uygun şekilde 
küçük parçalara ayrılır. 

Konveyör bandı ile veya doğrudan porttan doldurularak, 
saman Flypit’e ulaşır.  

Flypit, parçalanmış samanın günde birkaç kez taze 
serpildiği ahır tavanındaki raylar aracılığıyla ahırın her 
köşesine ulaşır.

FLYPIT 
DAHA FAZLA ESNEKLİK 
İÇİN YATAKLIK ROBOT 
TEKNOLOJİSİ

WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER
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LED GÖSTERGE EKRANI
Diğer benzersiz bir özellik de çiftçilerin tek bir bakışta her 
şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını görmesini sağlayan 
renkli LED ışıklara sahip gösterge ekranıdır.

KULLANICI DOSTU KONTROL
Wasserbauer Coco kontrol sistemi Flypit’in 
programlanmasını ve çalıştırılmasını kolaylaştırır. İsteğe 
bağlı olarak, Wasserbauer bünyesindeki uzmanlar 
tarafından sistemin uzaktan kontrolü mümkündür. 

FLYPIT SİZLERE NELER SUNUYOR
– Özel dozajlama ünitesi ile yüksek teknolojili çözüm

– Her ahır için kolay montaj

– 2000 litrelik Flypit kapasitesi

– Çalışma voltajı 24 V, pil işletimi 2 x 105 Ah, 
 bakım gerektirmeyen piller

– Yataklar her bölmeye günde birkaç kez taze 
 şekilde yayılabilir

–  Boyutları 2682 x 1454 x 1783 mm

Her bir bölme için saman miktarını ayrı ayrı 
ayarlayabilirsiniz. Tüm fonksiyonlar cep telefonunuzdan 
veya tabletinizden kolayca kontrol edilebilir.

TOZ BIRAKMAZ
Ortaya çıkan tozlar, özel bir vakumlama sistemi ile 
temizlenir. 

SAMAN DEPOLAMA BÖLMESİNE SAMAN FİLTRESİ DAHİLDİR

YATAKLIK ROBOTU
FLYPIT

FLYPIT BUNA DEĞER 

4 Günde birkaç kez taze saman – hayvanların huzurunun  
 en iyi seviyede olması için

4 Kuru uzanma yüzeyleri ve bölmelerde geliştirilmiş hijyen 

4	Hayvanların ihtiyaçları için mükemmel kesilmiş saman

4	Çiftlikte daha fazla esneklik, daha fazla zaman tasarrufu

4	Esnekçe ayarlanabilir saman miktarı sayesinde yatak  
 malzemesinin yayılma maliyetlerinde azalma

4 % 50’den fazla saman tasarrufu

4 Önemli ölçüde azaltılmış iş yükü

4	Daha az toz maruziyeti

4	LED gösterge ekranı

4	Dokunmatik PC ile kullanıcı dostu sistem

4	Uzaktan bakım

FLYPIT 
DÜNYANIN EN İYİ İŞİNİ DAHA 
DA KOLAYLAŞTIRIR

FLYPIT’IN KONVEYÖR BANDI İLE 
VEYA DOĞRUDAN PORTTAN TAM 
OTOMATİK DOLUMU

FLYPIT BİR RAY BOYUNCA İLERLER 
VE GÜNDE BİRKAÇ KEZ TAZE KESİLMİŞ 
SAMAN SAÇAR
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İNEK GÜDÜCÜ
Stresli hayvanlar daha az süt verir. Uzunluğu 100 me-
treye kadar olan yerler, farklı genişlikler veya dış mekan 
kullanımı için iyi tasarlanmış, zincirli bir sürüş perdesi olan 
CowBoy’un geliştirilmesinin temeli de budur. Bu da sizin 
her gün zamandan tasarruf etmenizi sağlar – 50 inek için 
süt sağım işlemi başına 15 dakika, yani günlük 30 dakika. 
Ayrıca sağım işlemini tamamen kendiniz yapabilirsiniz. 

İNEK GÜDÜCÜ
COWBOY

COWBOY BUNA DEĞER

4 Sakin hayvanlar daha iyi süt verimi sağlar

4 Sığır besiciliğinde “yeni bir özgürlük” için 
 azaltılmış iş yükü

4 İsteksiz hayvanlar artık sorun değil 

4 Sağım için bekleme sürelerini azaltır

4 Daha emniyetli

4 Elverişli uzaktan kumanda – 
 elektrik tesisatı işi yok

4 Bakım gerektirmez

4 Bekleme alanına gerek yok

4 Kolay kurulum

AZALTILMIŞ İŞ YÜKÜ SAYESİNDE 
GÜNLÜK 30 DAKİKA 
ZAMAN TASARRUFU 
(50 İNEKTE)

TÜM HAYVANLARA ULAŞIN
CowBoy, viraj almayı mümkün kılan iki yassı ray üzerinde 
hareket eder. Hayvanları en son köşelerden ve bölmeler-
den dışarı çıkarır, bekleme alanına gerek yoktur. 

COWBOY
DÜNYANIN EN İYİ İŞİNİ DAHA 
DA HUZURLU HALE GETİRİR

UZAKTAN KUMANDALI
Uzaktan kumanda sayesinde, CowBoy’u istediğiniz yer-
den kontrol edebilirsiniz – hatta sağımhaneden bile. Zincir-
ler, el tipi vericiniz ve ona yayılan elektrik akımı darbelerini 
kullanarak hareket eder. CowBoy hareket halinde ise, bir 
ses sinyali onun hayvanlara yaklaştığını bildirir. Hayvan-
lar sağımhaneye ayrı ayrı gider. Dönerli sağım sisteminin 
kontrolü de mümkündür.

AKÜ İLE ÇALIŞAN SİSTEM
Görev tamamlandıktan sonra CowBoy, jel aküsünün 
otomatik olarak şarj edildiği park istasyonuna geri döner. 
Akü ile çalışması, sizi karışık çekme kablolarından kurtarır. 
Böylece masraftan ve emekten tasarruf etmenizi sağlar. 

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

2524



Besicilik dünyasındaki en yeni 
sınır besiciliği sistemlerimizi 
faaliyet halinde görmek ister 
misiniz?

Kolayca telefon ile kaydolun.

0043/7258/7464

Sizleri sabırsızlıkla bekliyoruz!

GELİŞTİRME VE ÜRETİMDE KALİTE
Yenilikçi liderliğimizin sağlam bir temeli var; bilim ve 
teknoloji dünyasından deneyimli uzmanlarla çalışıyoruz. 
Bu işbirliğinin sonuçları da sistemlerimizi doğrudan 
etkiliyor. 

EMNİYET VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Önemli bir faktör de düşük ücretli ülkelerde üretim 
yapmamamızdır, bunun yerine yerli tedarikçilere ve 
malzemelere güveniyoruz. Böylelikle ürünlerimizin 
emniyetini ve kalitesini garanti edebiliyoruz ve nakliye 
rotalarımızı kısa tutuyoruz. 

ÖZEL GELİŞTİRME VE TEST AHIRI: BESİCİLİK DÜNYASI
Franz Wasserbauer’in çiftlik işletmesi modern bir Ar-Ge tesisine dönüştürüldü. Burada, seri üretime hazır olana kadar 
sistemlerimizin her birini derinlemesine test edebiliriz. Ürünlerimizi rekabetten ayıran şey de budur. 

SİSTEMATİK BAŞARI

Her şey 30 yıl önce başladı; kıdemli Franz Wasserbauer ilk sığır 
besiciliği sistemini kendi ahırında geliştirdi. Bugün bu aile şirketi, 
Avrupa’da otomatik besicilik çözümlerinde piyasa lideridir ve 
uluslararası konumunu daha da genişletmektedir.

PRATİĞE DAYALI DENEYİM

KAPSAMLI PROGRAM 
Kesif yem ve mineral bileşenlerinin depolanması için 
Wasserbauer olarak sizlere farklı çözüm yolları sunuyoruz: 
çelik bir yapıda asılı klasik Trevira siloları, dış mekan siloları 
veya mevcut konteynerlerin sistemimize entegrasyonu. 
Helezonlu boru donanımlarımız besleme sisteminize 
otomatik tedarik sağlar.

KESİF YEM DOLUMU
HER ŞEY TEK BİR 
KAYNAKTAN

KONTROL VE GÖRÜNTÜLEME
Tüm doldurma ekipmanları besleme sisteminin kendisi 
tarafından kontrol edilir ve dikkatle izlenir. Bu, cihazlarda 
her zaman yeterli miktarda kesif yem bulunduğunu 
ve tam olarak dağıtıldığını garanti eder. Eğer herhangi 
bir yem çeşidi tükenirse, uyarı mesajları tam zamanında 
ekranda görünür.

KES
İF 

YEM

DOLU
MU

SIĞIR BESLEMESİNDE LİDER
WASSERBAUER
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WASSERBAUER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

SIĞIR BESİCİLİĞİNDE LİDER

WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME 

A-4595 WALDNEUKIRCHEN 
GEWERBESTRASSE 1 

TELEFON: +43 7258 7464
FAKS: +43 7258 7464-22

E-POSTA: INFO@WASSERBAUER.AT 

WWW.WASSERBAUER.AT

Uzman bayiniz

Hata ve teknik değişiklik hakkını mahfuz tutar.
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