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„Jsem vystudovaný konstruktér strojů 
a vyučený zemědělec - proto dobře 
znám všechny světlé i stinné stránky této 
profese. A vím: Neexistuje žádné lepší 
zaměstnání, než je práce v zemědělství. 
My ze společnosti Wasserbauer ho 
uděláme ještě lepším.“

    Franz Wasserbauer
    Jednatel

OD MÍSTNÍHO HRDINY
KE HRÁČI GLOBÁLNÍHO ROZSAHU

Všechno začalo před více než 30 lety: Můj otec 
Franz Wasserbauer vyvinul pro své zemědělství 
systém krmení skotu. Tento průkopnický čin byl 
základním kamenem našeho inovativního rodinného 
podniku.

V průběhu let jsme my všichni u společnosti 
Wasserbauer budovali své know-how stále dále. 
S úspěchem: V dnešní době nabízíme zákazníkům 
z celého světa jedinečné systémy krmení. V Evropě 
máme dokonce vedoucí postavení na trhu

v tomto odvětví. Během dlouhých let jsme 
vyrůstali pomalu, ale jistě, a svým zákazníkům jsme 
zůstali věrni.

Ve stájích pro hovězí dobytek existují různé systémy, 
ale naší specializací je a zůstane automatické krmení.
Už se těším na to, že budete brzy patřit k našim 
spokojeným zákazníkům!

Váš Franz Wasserbauer

Existují lidé, kteří činí rozdíl: 
Pracovníci společnosti Wasserbauer znají práci 
zemědělce často i ze své vlastní zkušenosti. 
Naši zákazníci to poznají.

ZEMĚDĚLEC/ZEMĚDĚLKYNĚ 
NEJLEPŠÍ PROFESE NA SVĚTĚ. 
UDĚLÁME JI JEŠTĚ LEPŠÍM!

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER
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ŽIVOT S TRADICÍ
Jako zemědělec vykonáváte povolání s tradicí: V naší 
společnosti je tato profese pevně zakotvena, i když se 
společnost mění. Ve společnosti Wasserbauer jsme si 
toho vědomi.
– Zemědělci budou žádáni i v budoucnosti, protože již po 
generace zabezpečují naše životní potřeby. Přitom vás 
budeme vší silou podporovat.

MYSLET DÁL
Stejně jako zemědělci jsou v dnešní době požadovány i 
solidní odborné znalosti a velká flexibilita. Kdo se dnes 
pustí do nových řešení, může v budoucnosti reagovat na 
změny trhu ještě lépe. Myslete s námi o krok dál!

VYVÍJET NĚCO NOVÉHO
Podstatnou součást moderního řízení podniku tvoří 
automatizace. Naše automatické systémy krmení zvyšují 
vaši konkurenceschopnost a činí povolání zemědělců 
ještě atraktivnější - pro vás a také pro další generaci.

VYTVÁŘET DŮVĚRU
Naše systémy krmení se vyvíjejí stále dále.
Jedno ale zůstává po celá léta stejné: kvalita našich slibů 
a naše osobní péče o zákazníky.
Ve společnosti Wasserbauer jsme tu pro vás se všemi 
svými zkušenostmi a odbornými znalostmi. Na to se 
můžete spolehnout.

ZA TOTO RUČÍME„Chci se stát zemědělcem.“

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNÁNÍ NA SVĚTĚ –
S BUDOUCNOSTÍ!
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JEDNODUCHÉ ŘÍZENÍ
„Pracuji s COCO.“ Tam, kde je umístěno toto 
upozornění, je obsažen solidní a jedinečný systém 
obsluhy. Toto řízení je jedinečné, co se týče komfor-
tu, funkce a managementu dat.
Je možné ho snadno obsluhovat a v robustní skříni 
je chráněno před prachem a stříkající vodou. Navíc 
vám poskytujeme servis, aby bylo možné komfort a 
bezpečnost provozu ještě dále zvýšit.

„Všechny systémy COCO je možné obsluhovat pomocí 
PC, smartphonu, laptopu a tabletu.“

COCO COW CONTROL
DĚLEJTE NEJLEPŠÍ PROFESI
NA SVĚTĚ POHODLNĚJI.

ŘÍZENÍCOCO

COCO SE VYPLATÍ
4	Přístup na celém světě prostřednictvím PC, tabletu 
 a mobilního telefonu - hlášení e-mailem, která vás  
 budou průběžně o všem informovat

4 Na vaše přání dálkový servis prostřednictvím 
 našich odborníků, aby bylo kdykoli možné 
 provádět optimalizace.

ÚSPORA ČASU 
Je to pravda: Automatické krmení šetří čas. Čas, který 
můžeme využít na různé věci v životě - pro svou 
rodinu, pro svůj volný čas nebo také pro své další úkoly v 
zemědělství.

HOSPODÁRNOST 
Investice do automatického systému krmení se musí 
především vyplatit. A tomu je nakonec pouze tehdy, 
pokud tím dále zlepšíte zdraví zvířat, pokud můžete dále 
zvyšovat dojivost a snižovat své náklady na energie. Ve 
společnosti Wasserbauer tomu věnujeme den za dnem to 
nejlepší, co umíme.

PŘÁTELSKOST VŮČI UŽIVATELŮM
Dobrý systém krmení sám nestačí, musí být také možné 
ho dobře obsluhovat. Ve společnosti Wasserbauer na to 
při vytváření řešení dbáme: aby bylo možné ho 
snadno řídit a aby byl přátelský vůči uživatelům - pouze 
tak můžete bezprostředně využít výhody našich systémů. 

SERVIS ÚDRŽBA NA DÁLKU
U zařízení Wasserbauer je již léta možný servisní zásah 
do parametrů krmení. Rovněž řízení COCO je 
naprogramováno tak, aby naši specialisté měli přístup k 
provádění údržby vašeho přístroje na dálku. Cenná 
podpora je tak vzdálená pouze na jedno stisknutí tlačítka.

INVESTICE, KTERÁ SE VYPLATÍ

ÚSPORA 
ČASU

HOSPODÁŘSKÝ 
ÚSPĚCH 

DÍKY 
OPTIMALIZACI

KVALITA A 
MNOŽSTVÍ MLÉKA

KONTINUITA 
V KRMENÍ 

WASSERBAUER 

KRMENÍ S 
PŘIDANOU 
HODNOTOU

KVALITNÍ 
ŽIVOT
DÍKY 

ZÍSKÁNÍ ČASU

USNADNĚNÍ 
PRÁCE

DÍKY 
AUTOMATIZACI

4
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NANOConcept: NOVÁ DIMENZE KRMENÍ

MANAGEMENT DAT

DIGI MILK

Prostřednictvím NANOConcept vám společnost Wasserbauer nabízí na míru 
upravené komplexní řešení pro optimální péči o vaše zvířata. Za podpory 
našich zkušených odborníků konfigurujte svou individuální techniku krmení 
perfektně dle stavu svého provozu. Rozsáhlá automatizace vám ušetří mnoho 
času a citelně vám usnadní práci. A především: Díky revolučnímu komplexnímu 
konceptu máte pod kontrolou své náklady na krmení a významně zvýšíte výkon 
svých zvířat.

NANOConcept integruje i jedinečný management dat. Převeďte své individuální krmné recepty do systému a evidujte 
současně všechny rozhodující informace o svém skotu. Pomocí vyhodnocení dat můžete přesně prověřit úspěch 
krmení a hospodárnost a cíleně je optimalizovat. Navíc určíte, se kterými partnery na síti budete komunikovat a sdílet 
relevantní údaje.

CELÝ SYSTÉM

NANO Concept

NAKRMTE SVOU SÍŤ DATY

Management dat pro provozy 
s dojným skotem 

DIGI MILK SE VYPLATÍ 

4  Výpočty dávek pro dojný skot
4 kompletní výpočet základního a jádrového krmiva
4  kolečko pro evidenci říje
4  kompletní kalendář pro krávy
4  import dat a export s vybranými partnery komunikace
4  vyhodnocení množství krmiva pro každé zvíře
4  hospodářské vyhodnocení množství krmiv a 
 nákladů na ně
4  záznamy denních, měsíčních nebo ročních množství  
 krmiv pro každé zvíře, skupinu nebo stádo

Management dat pro provozy výkrmu skotu 

MAST HAVE SE VYPLATÍ 

4  Výpočet dávek pro zástavové býky
4  automatické zvýšení množství krmiva 
4  volně programovatelná křivka krmiva
4  vyhodnocení množství krmiva pro každý box
  – celkové množství pro každý box a doba výkrmu
  – celkové množství za den
  – náklady na krmivo jedné dávky
  – náklady na krmivo jedné dávky pro každý   
     výkrmový cyklus
4  denní přírůstek pro každý box
  – denní přírůstek pro každé zvíře
4  import a export dat s vybranými partnery komunikace

MANAGEMENT DAT

MAST HAVE

STŘÍBRNÁ MEDAILE NA 
EUROTIER 2018

NANONATURAL

Přirozené chování zvířat při krmení jako 
základ krmení: 

NANOConcept tak přispívá k lepšímu zdraví 
zvířat.

AUTOMATIC

Automatizované procesy: 

NANOConcept přebírá proces krmení a 
minimalizuje vaše náklady na práci. 

NETWORK

Individuální datová síť: 

NANOConcept přitom sází na vyhodnocení 
vašich údajů ohledně krmení z hlediska 
hospodaření podniku a organizuje tok dat s 
vybranými partnery.

OVERALL SYSTEM

Konfigurujte svůj individuální komplexní systém: 

NANOConcept spojuje všechny faktory v jednom 
rozsáhlém systému a dosahuje značného 
zvýšení výkonů s inteligentní optimalizací při 
krmení.

NANO

NANO NANO
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WASSERBAUER

SHUTTLE
ECO

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VARIANTA 1: PŘÍMÉ PLNĚNÍ SHUTTLE ECO V 
PRŮJEZDNÍM SILU S VÝTAHEM

VARIANTA 2: PLNĚNÍ SHUTTLE ECO 
POMOCÍ PORTU (VOLNÝ PÁD NEBO 
DOPRAVNÍ PÁS)

ŘÍZENÍ COCO

PŘIDÁVÁNÍ JÁDROVÉHO 
KRMIVA A MINERÁLNÍCH 
LÁTEK

KRMNÁ JÍZDA PŘÍSTROJE SHUTTLE ECO / 
INDIVIDUÁLNÍ SMĚS KRMIVA

ŘEZÁNÍ A 
PROMÍCHÁVÁNÍ KRMIVA 
V SCHUTTLE ECO

KONFIGURUJTE OPTIMÁLNÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO SVŮJ PROVOZ

KRMNÝ ROBOT

SHUTTLE ECO

NANOConcept 

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
Krmný robot
SHUTTLE ECO

Řízení
COCO

Plnicí technika
PORT / LIFT

Management dat
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept komplexní systém / možnosti konfigurace:
WASSERBAUER

KAŽDÝ KILOWATT SE POČÍTÁ
Získáte solidní a efektivní systém, který optimálně 
využívá každý kilowatt. Naše zkušenosti s přístrojem 
Butler Gold a jeho vyspělým magnetickým a nabíjecím 
systémem vstupují rovněž do vývoje Shuttle Eco.

SHUTTLE ECO
KRMNÝ ROBOT – INTELIGENTNÍ 
AUTOMATIZACE VE STÁJI 
HOVĚZÍHO DOBYTKA

PŘESNĚ DÁVKOVANÁ DISPONIBILITA 
KRMIVA 365 DNŮ V ROCE NEPŘETRŽITĚ 
PO CELÝ DEN 
Shuttle Eco je díky svému objemu 2,2 m³ obratný, 
autonomně jezdící krmný robot. Je vybaven nejnovější 
akumulátorovou technologií a speciálně vyvinutou 
plastovou nádrží pro míchání zhotovenou z materiálu 
odolného vůči opotřebení. Shuttle Eco se o vaše zvířata 
postará 365 dnů v roce, a to nepřetržitě po celý den a 
s přesně určeným množstvím čerstvého krmiva. Tento 
pilný pomocník nepotřebuje žádnou dovolenou, ani 
volný víkend!

ZDRAVÍ ZVÍŘAT JE NA PRVNÍM MÍSTĚ
Optimální krmení je nejdůležitějším faktorem v péči o 
vaše zvířata. Vyšší příjem krmiva vede k vyššímu 
výkonu, a tedy ke zvýšení vašeho provozního zisku. 
Díky častému krmení malým množstvím jsou zbytky 
krmiva minimální a podporuje se tím i přirozené chování 
zvířat při krmení. Důsledkem je lepší zdraví zvířat. 
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KRMENÍ PO VÝKONOVÝCH SKUPINÁCH
Shuttle Eco sestavuje vaše individuální směsi krmiva a 
optimálně krmí vaše zvířata základním i jádrovým 
krmivem.

PERFEKTNĚ NAMÍCHÁNO A NAŘEZÁNO
Krmivo je perfektně nařezáno a promícháno s 
požadovanými složkami jádrového krmiva a minerálních 
látek. Shuttle Eco potom plně automaticky projíždí stájí a 
dávkuje krmivo.

PLNĚNÍ POMOCÍ PORTU NEBO VÝTAHU
Shuttle Eco si bere jednotlivé součásti krmiva vždy 
podle receptury z portu nebo pomocí výtahu přímo z 
průjezdního sila. 

OSVĚDČENÁ TECHNIKA BUTLER JIŽ PO 
VÍCE NEŽ 15 LET
Shuttle Eco je vybaven i „funkcí Butler“ – díky ní může 
odsunuté krmivo přihrnout zpět ke krmné zábraně. 
Hradítko pro „funkci Butler“ je možné výškově nastavit a 
takto se usnadní jízda přes dvůr.

SHUTTLE ECO SE VYPLATÍ:

4  ekologický díky akumulátorovému systému

4  provoz na baterie s vysoce kvalitními li-ionovými 
 bateriemi s dlouhou životností

4 řízení dráhy pomocí magnetů v podlaze

4  funkce Butler (přihrnování krmiva)

4  bezproblémové použití pro několik stájí 

4  čerstvá a dobře promíchaná dávka krmiva pro 
 každou výkonovou skupinu

4 exaktní navažování - dávkování závislé na úseku trasy

4  míchačka s volným pádem šetřící krmivo, 
 žádné rozmačkání

4  inteligentní a snadné řízení

4  zvládá stoupání až do 10 % 

 

IDEÁLNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ V 
–  mlékárenských provozech až do cca 
 200 dobytčích jednotek

–  provozech výkrmu skotu až do cca 400 býků

SHUTTLE ECO
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
RENTABILNĚJŠÍ

SNADNÉ PLÁNOVÁNÍ 
TRASY
Díky magnetům v podlaze je možné 
krmný robot bez problémů používat 
i v několika stájích - trasu je nutné 
naprogramovat prostřednictvím řízení 
pouze jednou.

NABÍJECÍ STANICE
Shuttle Eco se nabíjí pomocí inova-
tivní nabíjecí stanice. Aby bylo možné 
zvýšit výkon akumulátoru, plní se 
Shuttle Eco v portu nebo přímo u 
průjezdných sil pomocí výtahu a při 
procesu míchání se vrací zpět k 
nabíjecí stanici.

ECO TECHNIKA
Moduly baterií se zakládají na vysoce 
kvalitních li-ionových bateriích s dlouhou 
životností, které se vyznačují vysokou 
specifickou energií a výkonem, jakož 
i dobrou stálostí cyklu bez Memory 
efektu. Kontakty baterií jsou odolné vůči 
vibracím a jsou trvanlivé. Chlazení pro-
bíhá přes pólové kontakty, což zaručuje 
homogenní teplotu modulu a vysokou 
životnost.

KRMNÝ ROBOT

SHUTTLE ECO
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INDIVIDUÁLNÍ KRMENÍ A PŘESNÉ DÁVKY
V Power Shuttle je možné perfektně nařezat a promíchat 
až 3 m³ krmiva. Podle na míru upraveného programu pro-
jíždí i několika stájemi, aby zvířatům několikrát podal jejich 
ideální dávky - to odpovídá jejich přirozenému chování při 
krmení. Dávky jsou individuální podle výkonových sku-
pin. Power Shuttle je vybaven pro libovolný počet druhů 
základního krmiva, jádrového krmiva a minerálních látek, 
jakož i pro tekutá krmiva. Takto můžete vytvářet své indi-
viduální receptury speciálně pro své výkonové skupiny.

SNADNÉ ZABUDOVÁNÍ
Celou hmotnost přístroje Power Shuttle nesou čtyři kola, 
používá toliko jednu vodicí lištu podél mříže pro krme-
ní. Lehkou konstrukci je možné zabudovat snadno a s 
nízkými náklady. 

ZÁKLADNÍ A JÁDROVÉ KRMIVO
Boxy na základní krmivo (My Port, Smart Port) se plní 
senem, slámou, silážními bloky nebo balíky. Pomocí 
drapákového dna se siláž přepraví k fréze, kde je čerstvě 
a čistě odfrézována. Krmivo se k Power Shuttle dostane 
přímo z portů nebo pomocí dopravního pásu.

Inovativní systém vážení se postará o požadovanou 
přesnost a několik portů základního krmiva dovolí 
nejrůznější receptury. Pro matolinu, řepné řízky nebo 
rmuty se používají Uni porty s dopravním šnekem.

POWER SHUTTLE 
KRMNÝ ROBOT POWER 
SHUTTLE VÍCE SÍLY DO 
VAŠÍ STÁJE

KRMNÝ ROBOT

POWER SHUTTLE

PORT NALOŽIT ZÁKLADNÍM 
KRMIVEM, BALÍKY A BLOKY 
SE ODFRÉZUJÍ ČERSTVĚ

POWER SHUTTLE SE 
PLNÍ ZÁKLADNÍM 
KRMIVEM POMOCÍ 
DOPRAVNÍHO PÁSU

PŘIDÁVÁNÍ SLOŽEK 
JÁDROVÉHO KRMIVA A 
MINERÁLNÍCH LÁTEK

ŘEZÁNÍ A 
PROMÍCHÁVÁNÍ 
KRMIVA V POWER 
SCHUTTLE

ŘÍZENÍ 
COCO

INTEGRIEROVANÝ 
BUTLER KRMIVO PŘIHRNUJE 
(JE MOŽNÉ NAČECHRÁNÍ 
KRMIVA)

POWER SHUTTLE POJÍŽDÍ 
STÁJÍ A DÁVÁ ZVÍŘATŮM 
INDIVIDUÁLNĚ 
NAPROGRAMOVANOU 
DÁVKU KRMIVA

KONFIGURUJTE OPTIMÁLNÍ KOMPLEXNÍ 
SYSTÉM PRO SVŮJ PROVOZ

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER

Krmný robot
POWER SHUTTLE

Řízení
COCO

Plnicí technika
PORT / LIFT

Management dat
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept komplexní systém / možnosti konfigurace:

WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

NANOConcept 
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AUTOMATICKÉ KRMENÍ
Power Shuttle jede ke krmnému stolu a tam dodává 
jednotlivým skupinám. 

OPTIMÁLNÍ SMĚS
Všechno je perfektně nařezáno a promícháno s 
požadovanými složkami jádrového krmiva a minerálních 
látek.

ČISTÁ PRÁCE
Power Shuttle vykonává několikrát za den svou 
„funkci Butler“ – přihrnuje odsunuté krmivo zpět ke krmné 
zábraně a sype na něj jádrové krmivo jako lákadlo.

KRMIVO À LA CARTE
Potřebné krmivo se odfrézuje na základě vašich receptur 
a přepravuje se pomocí přepravního pásu nebo přímo do 
Power Shuttle.

POWER SHUTTLE SE VYPLATÍ:

4  3 m³ vertikální míchačka se speciálním povlakem Inox

4  homogenní a přesná směs

4  řezné ústrojí se 4 noži pro optimálně nařezané krmivo

4  tandemové pojezdové ústrojí (jezdí u země)

4  míchačka s volným pádem šetřící krmivo, 
 žádné rozmačkání

4  inteligentní a snadné řízení

4  exaktní navažování - dávkování závislé na úseku trasy

4  míchačka může dávkovat na jedné straně nebo 
 na obou stranách

4  Power Shuttle jezdí až do stoupání 4 %

4  proudová kolejnice 400 V s dlouhou životností

4  nepřetržité zásobování energií

4  žádný provoz akumulátoru, proto žádné doby nabíjení

4  lákavé krmení s jádrovým krmivem

4  integrovaná funkce Butler (přihrnování krmiva)

IDEÁLNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ V 

–  mlékárenských provozech až do cca 
 600 dobytčích jednotek

–  provozech výkrmu skotu až do cca 1000 býků

JEDNODUŠE INTELIGENTNÍ 
Řízení lze snadno obsluhovat a v 
robustní skříni je chráněno před 
prachem a stříkající vodou. Také v 
Power Shuttle pracuje COCO – využijte 
komfort našeho systému Cow Control 
(viz strana 7).

ŠETŘÍCÍ ENERGII
Systém volného pádu vertikální 
míchačky je velmi úsporný. Malá 
množství a krátké doby míchání zajistí 
nízkou spotřebu energie a speciální 
povlak v mísicí nádobě pro minimální 
opotřebení. Můžete ušetřit traktory a 
mísicí vozy, stejně tak i pohonné látky 
a pracovní dobu.

HOMOGENNÍ SMĚS
Řízení počtu otáček při řezání a 
míchání zaručí co možná nejlepší 
kvalitu krmiva. Nezáleží na tom, 
zda je základní krmivo vlhké, suché, 
dlouhé nebo krátké, směs je 
obzvláště homogenní.

KRMNÝ ROBOT

POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
VÝNOSNĚJŠÍ.
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PORT SE VYPLATÍ: 

4 Vaše práce při krmení se omezí toliko na to, 
 že musíte každé tři až čtyři dny naplnit port

4 individuální možnost konfigurace 
 pro různé receptury

4  inovativní systém vážení vhodný pro přesné 
 dávkování potřebných množství krmiva a všechny 
 druhy krmiva

4  fvodné pro všechny druhy krmiva

PORT 
ZÁSOBNÍ NÁDOBA PRO DRUHY 
ZÁKLADNÍHO KRMIVA

ČERSTVÉ A PŘESNÉ
Pomocí drapákového dna se krmivo přepraví k fréze, kde 
je čerstvě a čistě odfrézováno. Inovativní systém vážení 
se přitom postará o požadovanou přesnost. Krmivo se 
potom k Shuttle Eco nebo k Power Shuttle dostane 
přímo z portu nebo pomocí dopravního pásu.

INDIVIDUÁLNÍ KOMBINACE PORTŮ
Tři základní provedení a individuální kombinace portů 
dovolí nejrůznější receptury a exaktní dávkování. Takto si 
můžete optimálně naplánovat svou pracovní dobu. 
Vždy podle velikosti závodu musíte pouze plnit port každé 
3-4 dny a díky tomu si můžete vzít o víkendu opět volno.

PLNĚNÍ SHUTTLE ECO NEBO POWER 
SHUTTLE PŘÍMO Z PORTU (VOLNÝ PÁD)

SPRÁVNÝ PORT PRO KAŽDÝ 
DRUH KRMIVA
My Port na seno, slámu, silážní bloky nebo silážní balíky 
(volitelně je možné nechat upravit rozměr délky a počet 
frézovacích válců přesně podle vašich požadavků) 

Smart Port pro volné druhy krmiva (seno, sláma)

Uni Port pro matoliny, řepné řízky, rmuty, CCM

Poradíme vám osobně a profesionálně ohledně všech provedení a 
možností vybavení.

PLNĚNÍ SHUTTLE ECO NEBO POWER 
SHUTTLE POMOCÍ DOPRAVNÍHO PÁSU

PLNICÍ TECHNIKA
PORT

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER

Krmný robot
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Plnicí technika
PORT 

NANOConcept komplexní systém / možnosti konfigurace:

Řízení
COCO

Management dat
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER

PORT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

PLNICÍ TECHNIKALIFT
VÝTAH SE VYPLATÍ: 

4 jednorázová jednoduchá montáž v silu 

4 vaše práce se omezí na naplňování 
 průjezdného sila (silážování)

4 nízké náklady na energie 

– ideální pro kompaktní situace ve dvorech s   
 krátkými trasami

– není požadována žádná další technika 
 pro odebírání

VAŠE KRMIVO JEDE VÝTAHEM 
Výtah se jednou instaluje v silu - tak je to s prací pro vás 
po dobu dalších týdnů, popř. měsíců. Fréza potom 
automaticky odfrézuje krmivo ze zásob krmiva v silu a 
nasává ho přímo do Shuttle - v každém silu je zapotřebí 
jeden výtah.

LIFT 
PLNĚ AUTOMATICKÝ SYSTÉM 
ODEBÍRÁNÍ ZE SILA

PŘÍMÉ PLNĚNÍ SHUTTLE ECO V PRŮJEZDNÍM 
SILU S VÝTAHEM

NÍZKÉ NÁKLADY NA ENERGIE 
Nepotřebujete ani traktor s odebíracím přístrojem, ani 
nakladač s technikou pro odebírání. Náklady na energie 
výtahu jsou ostatně velmi nízké díky šetrnému elektrickému 
provozu a díky jedinečnému monitoringu řízení.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER

Krmný robot
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Plnicí technika
LIFT 

NANOConcept komplexní systém / možnosti konfigurace:

Řízení
COCO

Management dat
DIGI MILK / MAST HAVE
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
Pro každý box se míchá jedna individuální dávka a 
předkládá se několikrát za den. Dávku můžete každý den 
upravit dle výkrmové hmotnosti a denních přírůstků, to má 
pozitivní vliv na váš úspěch při výkrmu.

SYSTÉMY KRMENÍ SE VYPLATÍ

4 vyšší příjem základního krmiva

4 vyšší efektivita krmiva

4 vysoké denní přírůstky

4 větší užitkovost při výkrmu

4 klidní býci, žádný stres

4 nižší nebezpečí poranění zvířat

4 flexibilita v každodenní práci

4 úspora vaší pracovní síly

4 časová úspora: více času na jiné úkoly a vaši rodinu

4 inteligentní a snadné řízení

4 vhodné pro každou stáj 

4 snadná montáž 

”MAST HAVE” 
MANAGEMENT DAT PRO 
PROVOZY VÝKRMU SKOTU

4  Výpočet dávek pro zástavové býky
4  automatické zvýšení množství krmiva 
4  volně programovatelná křivka krmiva
4  vyhodnocení množství krmiva pro každý box
  –  celkové množství pro každý box a doba výkrmu
  –  celkové množství za den
  –  náklady na krmivo jedné dávky
  –  náklady na krmivo jedné dávky pro každý  
   výkrmový cyklus
4  denní přírůstek pro každý box
  –  denní přírůstek pro každé zvíře
4  import a export dat s vybranými partnery komunikace

SYSTÉMY KRMENÍ 
HOVĚZÍHO DOBYTKA 
PRO VĚTŠÍ UŽITKOVOST 
VE VÝKRMU

BUTLER GOLD 
Butler Gold může být vybaven dvěma druhy krmiva. Pro 
nalákání je možné rozházet jádrové krmivo na krmivo 
nebo ho zamíchat do dávky pomocí speciálního doprav-
ního šneku. Takto můžete skupiny krmit individuálně.

BUTLER SILVER
Vždy po několika hodinách Butler Silver přihrnuje odsu-
nuté krmivo zpět ke krmné zábraně a posypává ho až 
dvěma druhy jádrového krmiva, minerálů nebo tekutými 
krmivy. To zvyšuje denní přírůstky.

BULLENMEISTER / LOCKBOY
BullenMeister zásobuje až 50 boxů až 9 druhy jádrového 
krmiva v individuálně upravených dávkách. Díky tomu 
dostane každé zvíře dávku přesně upravenou dle fáze 
jeho výkrmu.

AŽ 7
0 %

 

ÚSPORY PRÁCE

BUTLE
R GOLD

AŽ 7
0 %

 

ÚSPORY PRÁCE

BUTLE
R SI

LVE
R

INDIVIDUEL
NĚ 

PŘIZP
USOBEN

É D
ÁVKY

BULLE
NMEIS

TER

JE
DEN

 SYS
TÉ

M – 

VÍCE V
ÝHOD

PO
WER

 SH
UTTL

E

IDEÁLNÍ KŘIVKA RŮSTU SE
SYSTÉMEM KRMENÍ WASSERBAUER

0

500

1000

1500

2000

ŽIVÁ HMOTNOST KG

DE
NN

Í P
ŘÍ

RŮ
ST

KY
 G

RA
M

Y

1000 200 300 400 500 600 700

900 g

1650 g

ODCHOV
110 DNŮ

INTENZIVNÍ
VÝKRM

340 DNŮ

DOBA TRVÁNÍ: 15 MĚSÍCŮ

CHOV A 
ZDRAVÍ 
ZVÍŘAT

GENETICKÁ 
SCHOPNOST 

VÝKONU

KRMENÍ A 
TECHNIKA 
KRMENÍ

VODA TELE

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FAKTORY PRODUKCE

SYSTÉMY KRMENÍ

VÝKRM SKOTU

2322



BUTLER GOLD 
PŘIHRNOVAČ KRMIVA 

BUTLER GOLD PRO VŠECHNY 
STÁJE
Jeden přístroj je možné používat pro několik stájí. 
Snadno zvládne stoupání. Klikaté stáje nejsou žádný 
problém. Kompaktní a obratný, pro celý podnik je to 
perfektní pomocník při krmení.

JEDINÝ SAMOJÍZDNÝ PŘÍSTROJ, 
KTERÝ NESTLAČUJE
Butler Gold přihrnuje krmivo ke krmnému stolu 
načechrané, bez stlačování. Díky svému speciálnímu 
dopravnímu šneku zůstává zachována čerstvost i kvalita 
a vaše zvířata se zabaví.

PŘIHRNOVAČ KRMIVA

BUTLER GOLD
WASSERBAUER

BUTLER
GOLD

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

INOVATIVNÍ NABÍJECÍ STANICE
Sama rozhoduje, zda a kdy se budou akumulátory nabí-
jet, a tak enormně prodlužuje jejich životnost. Aby zůstal 
zachován volný průjezd k nasypávání krmiva, může Butler 
Gold po zmáčknutí knoflíku vyjet ze stáje. Přes volně um-
ístitelnou nabíjecí stanici mohou pojíždět i těžká vozidla.

JEDNODUCHÉ UVEDENÍ DO PROVOZU
Butler Gold může být s minimálními náklady integrován 
do každé stáje. Orientuje se toliko dle magnetů o velikosti 
pouhých 5 mm, které jsou upevněny v podlaze podél 
trasy jízdy v odstupech cca 2 m. Cestu se musí naučit 
pouze jednou prostřednictvím řízení.

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER
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BUTLER GOLD VÁM NABÍZÍ
– špičkové technické řešení se speciálním 
 dopravním šnekem

–  jednoduché doplnění pro každou stáj

–  inteligentní nabíjecí stanice s možností pojíždění

–  provozní napětí 24 V, provoz na baterii 2 x 105 Ah,  
 bezúdržbové baterie

–  bezkartáčový motor nevyžadující údržbu

–  hmotnost 700 kg

–  rozměry 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm

BUTLER GOLD LOHNT SICH:
4 inteligentní a nepřetržité přihrnování krmiva

4 načechrané a promíchané krmivo

4 větší flexibilita na dvoře, větší úspora času

4 dobrá disponibilita krmiva po celý den

4 vyšší příjem základního krmiva

4 lepší efektivita krmiva

4 lepší životní pocit zvířat

4 zvyšuje dojivost vašich stád, i hierarchicky 
 níže postavené krávy dávají konstantně více mléka 

4  více aktivity u dojicího robota

4  vysoká ekonomická rentabilita

BUTLER GOLD 
ČINÍ NEJLEPŠÍ PROFESI 
NA SVĚTĚ PŘÁTELŠTĚJŠÍ 
K RODINĚ.

MISTROVSKÁ PRÁCE PŘIHRNOVAČ KRMIVA 
POROVNÁNÍ KOLOVÉHO NAKLADAČE S BUTLER GOLD 
POKUS: RODINA HECHTOVÝCH / BADEN-WÜRTTEMBERG, D / 100 KRAV
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ZÍSKÁNÍ ČASU DÍKY 
ÚSPOŘE PRÁCE

AŽ 70 %

PŘIHRNOVAČ KRMIVA

BUTLER GOLD

LÁKAVÉ KRMENÍ
Butler Gold pro „přilákání“ rozprostírá při svých jízdách 
na základní krmivo malá množství jádrového krmiva nebo 
minerálů. Přitom je možné vydávat 2 různé druhy krmiva 
současně. Takto se podporuje přirozené chování zvířat 
při krmení. Díky povzbuzení aktivity vašich krav se značně 
zvýší i frekvence u dojicího robota. Toto obojí společně 
zvyšuje dojivost a zlepšuje zdraví zvířat.

UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÉ ŘÍZENÍ
Díky jeho řízení je možné Butler Gold velice snadno 
naprogramovat a obsluhovat. Navíc vám poskytujeme 
aplikace, aby bylo možné komfort a bezpečnost provozu 
ještě dále zvýšit.

–  přístup prostřednictvím PC, tabletu a mobilního 
 telefonu ze všech míst na světě

–  hlášení e-mailem, která vás budou průběžně o 
 všem informovat

–  na vaše přání dálkový servis prostřednictvím našich  
 odborníků, aby bylo kdykoli možné provádět 
 optimalizace

2726



GENIÁLNÍ KONCEPT
Náš Butler Silver přihrnuje odsunuté krmivo ke krmné 
zábraně až při 30 jízdách za den. Seno, siláž nebo zelené 
krmivo. Pro „přilákání“ rozprostírá na základní krmivo 
malá množství jádrového krmiva, minerálů nebo tekutého 
krmiva. Přitom je možné vydávat dva různé druhy krmiva 
současně. Toto podporuje přirozené chování zvířat při 
krmení - chodí se krmit několikrát za den.

ZDRAVĚJŠÍ ZVÍŘATA
Pokud budou vaše zvířata konzumovat několikrát za den 
menší množství, působí to pozitivně na hodnotu pH v 
bachoru a na příjem základního krmiva. Výhody:
zvýšená dojivost, podstatně nižší zatížení jater, méně 
poruch plodnosti a méně problémů s paznehty

VĚTŠÍ AKTIVITA, VĚTŠÍ VÝKON
Zvýšení aktivity vašich krav značně zvyšuje frekvenci u 
dojicího robota a dojivost. 12 přihrnutí krmiva pomocí 
přístroje Butler místo 4 ručních přihrnutí za den vyvolá 
zvýšení výkonu až 4,98 kg - aniž by se přitom zvýšilo 
množství jádrových krmiv*. 
*Podle studií Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze, jakož i podle 
studie Dr. Thomase Guggenbergera z LFZ Raumberg/ Gumpenstein
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STUDIE VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PRAHA

DE
NN

Í M
NO

ŽS
TV

Í M
LÉ

KA
 V

 K
G

S BUTLER 
SILVER 

+ 4,98 KG 
DOJIVOST
DENNĚ

BUTLER SILVER
PŘIHRNOVAČ KRMIVA 
SE SYSTÉMEM

PŘIHRNOVAČ KRMIVA

BUTLER SILVER
WASSERBAUER

BUTLER
SILVER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER
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VOLNÁ JÍZDA 
Kolejnici je možné pro průjezd traktorů nebo nakladačů 
snadno vyklopit vzhůru. A také váš Butler může být na 
jakémkoli místě přiklopen ke krmné zábraně. To šetří čas 
a příděl základního krmiva má volný prostor. Při zastavení 
ve stanici se 24 V akumulátory opět nabijí.

MÉNĚ PRÁCE, VÍCE ČASU
Díky přístroji Buler ušetříte až 70 % své pracovní doby, 
ušetříte své síly a především svá záda. Využijte čas k 
provádění jiných úkolů nebo můžete více volného času 
strávit jednoduše se svou rodinou!

BUTLER SILVER
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
ROZMANITĚJŠÍ.

PŘIHRNOVAČ KRMIVA

BUTLER SILVER

BEZPEČNĚJŠÍ OPORA
Butler Silver pojíždí podél kolejnice u krmné zábrany, 
která může být namontována i z obou stran. Kolejnice 
poskytuje oporu, která je při enormní síle při posunování 
zapotřebí.

FUNKCE PŘÍSTROJE BUTLER: 
PŘIHRNUJE KRMIVO ZPĚT K ZÁBRANÁM:
SENO, SILÁŽ NEBO ZELENÉ KRMIVO.

LÁKAVÉ KRMENÍ: OPAKOVANÉ NASYPÁVÁNÍ MENŠÍCH MNOŽSTVÍ
JÁDROVÉHO KRMIVA, MINERÁLŮ NEBO TEKUTÉHO KRIMIVA NA 
ZÁKLADNÍ KRMIVO PODPORUJE PŘIROZENÉ CHOVÁNÍ PŘI KRMENÍ. 
PŘITOM JE MOŽNÉ VYDÁVAT DVA RŮZNÉ DRUHY KRMIVA SOUČASNĚ.

BUTLER SILVER VÁM NABÍZÍ
– špičkové technické řešení se speciálním článkovým  
 dopravníkem

–  s pohonem na všechna kola – pro velmi velká   
 množství krmiva

–  vedení po kolejnici – jezdí po stále stejné trase  

–  možné vyklopení kolejnice vzhůru pro volný 
 průjezd stájí

–  jednoduché doplnění pro každou stáj

–  automatické napojení u nabíjecí stanice

–  provozní napětí 24 V, provoz na baterii 2 x 105 Ah,  
 bezúdržbové baterie

–  hmotnost 580 kg

–  rozměry 2.200 mm x 500 mm x 2.000 mm

BUTLER SILVER SE VYPLATÍ:
4  inteligentní a nepřetržité přihrnování krmiva

4  větší flexibilita na dvoře, větší úspora času

4  dobrá disponibilita krmiva po celý den

4  dopravní pás dopraví krmivo ke krmnému 
 stolu načechrané

4  vyšší příjem základního krmiva

4  lepší efektivita krmiva

4  lepší životní pocit zvířat

4  zvyšuje dojivost vašich stád, i hierarchicky níže 
 postavené krávy dávají konstantně více mléka

4  více aktivity u dojicího robota

4  vysoká ekonomická rentabilita

4  jsou možné 2 různé druhy jádrového krmiva
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ŠPIČKOVÁ TECHNIKA Z TRADICE
KuhMeister – první přístroj společnosti Wasserbauer 
převzal před 30 lety práci při krmení jádrovým krmivem a 
minerálními doplňky. CowMaster je dnes špičkový 
technický přístroj s velkým množstvím jedinečných 
předností.

KRMIVO À LA CARTE 
CowMaster je klasická transpondérová stanice, která 
rozpozná každé zvíře a která zpracovává všechny známé 
údaje k jeho základnímu krmivu a k jeho produkci 
mléka. Krmení díky tomu probíhá cíleně dle výkonu a 
látek obsažených v mléku. 

COWMASTER 
TRANSPONDÉROVÁ STANICE 
PRO INDIVIDUÁLNÍ KRMENÍ 

COWMASTER SE VYPLATÍ 

4  zkušenosti získávané po více než 30 let 

4 osvědčená a moderní technika 

4 velice snadná obsluha 

4 perfektní výpočet krmení pro vysoce 
 výkonné krávy 

4  enormní hospodárnost pro váš podnik 

4 co možná nejlepší bezpečnost 

4 kabeláž zabezpečená proti myším 

4 počítač s dotykovou obrazovkou 10” 

TRANSPODNÉROVÁ STANICE

COWMASTER

DVOJITÁ STANICE 
NAPROTI SOBĚ

DVOJITÁ STANICE 
VEDLE SEBE

JEDINEČNÁ DVOJITÁ STANICE: 
Dvě zvířata jsou krmena individuálně a mohou žrát 
současně.

JEDINEČNÁ KRMNÁ MÍSA
Stejně jako všechny plechové díly přístroje CowMaster 
je i krmná mísa z ušlechtilé oceli. Její speciální tvar 
zvířeti umožňuje rychlejší příjem krmiva beze zbytků.
Nemá žádné úzké výklenky, v nichž zůstávají zbytky a 
v nichž se může usazovat plíseň.

WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER
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DIGI MILK
– Výpočty dávek pro dojný skot
– kompletní výpočet základního a jádrového krmiva
– kolečko pro evidenci říje
– kompletní kalendář pro krávy
– import dat a export s vybranými partnery komunikace
– vyhodnocení množství krmiva pro každé zvíře

PERFEKTNÍ POČÍTAČ PRO KRMENÍ
–  výpočet jádrového krmiva prostřednictvím množství  
 mléka, tuku, bílkovin, močoviny
–  krmení před otelením a po otelení
–  kompletní kalendář pro krávy
–  systém nulového rizika
–  rychlý přehled zvířat vyvolávajících alarm
–  jednoduchá obsluha – pomoc prostřednictvím   
 asistentů

PATENTOVANÁ UZAVÍRACÍ KLAPKA
Patentovaný uzavírací systém zabraňuje dalšímu 
zavlažování krmiva. I když do stanice narážejí zvířata, 
krmivo není dále zavlažováno a je spolehlivě ochráněno 
před vlhkostí.

NERUŠENÉ KRMENÍ
Pneumatická dvířka jsou aktivována automaticky díky 
identifikaci zvířete. Zvířata nejsou vytlačována nebo 
vystrkována pryč a vychutnávají si krmení bez rušení. Náš 
dveřní systém lze používat univerzálně - je vhodný i pro 
cizí výrobky.

STAVEBNICOVÝ SYSTÉM
Čtyři druhy jádrového krmiva, čtyři směsi minerálních látek 
a jeden dávkovač tekutin pro ty nejvyšší nároky. Otvor o 
velikosti 27 x 29 cm zaručuje nerušené další sklouzávání i 
v případě šrotovaného jádrového krmiva.

COWMASTER
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
INDIVIDUÁLNĚJŠÍ.

TRANSPODNÉROVÁ STANICE

COWMASTER

CELÝ PROGRAM 
Ve společnosti Wasserbauer vám nabízíme různá řešení 
pro skladování jádrového krmiva a minerálních látek:
klasická sila Trevira v ocelové konstrukci v závěsném 
provedení, venkovní sila nebo integraci stávajících nádrží 
do našeho systému. Naše potrubní systémy s dopravou 
šnekem se postarají o automatický přísun k vašemu 
systému krmení.

VEŠKERÉ PLNĚNÍ 
JÁDROVÝM KRMIVEM 
NAJEDNOU

JÁDROVÉ KRMIVO

PLNĚNÍ

ŘÍZENÍ A KONTROLA
Veškerá plnicí technika je řízena a přesně kontrolována systémem krmení. Takto je 
zaručeno, že je v přístrojích stále dostatečné množství jádrového krmiva a že je také 
přesně přidělováno. Pokud by některé jednotlivé druhy krmiva docházely, objeví se 
včas výstražné hlášení.
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ZASTÝLACÍ ROBOT
FLYPIT

PRO BLAHO ZVÍŘAT
Flypit se díky pravidelnému rozptylu upravenému přesně 
dle potřeb zvířat v jednotlivých boxech postará o suché 
lehací plochy a zlepšuje hygienu v boxech. Takto se trvale 
zlepší zdraví zvířat ve stojí.

PROMYŠLENÝ SYSTÉM
Slámu je nutné toliko naplnit jako kulaté nebo hranaté 
balíky do portu, práci potom převezme plně automatický 
systém a sláma se optimálně rozkrájí pomocí 
patentovaného řezného ústrojí a síta na slámu. 

Prostřednictvím dopravního pásu nebo plněním přímo z 
portu se sláma dostane k přístroji Flypit. 
 

Po kolejnicích u stropu stáje se Flypit dostane do 
každého rohu stáje, kde čerstvě nasekanou slámu 
rozptyluje několikrát denně.

FLYPIT 
ZASTÝLACÍ ROBOT 
TECHNIKA PRO
VĚTŠÍ FLEXIBILITU

WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V KRMENÍ SKOTU
WASSERBAUER
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LED INDIKACE STAVU
Jedinečným rysem je indikace stavu pomocí barevných 
LED lamp, díky kterým zemědělec na první pohled pozná, 
zda vše řádně funguje.

UŽIVATELSKY PŘÁTELSKÉ ŘÍZENÍ
Díky řízení COCO od společnosti Wasserbauer je možné 
Flypit velice snadno naprogramovat a obsluhovat. Na vaše 
přání je možný i dálkový servis systému prostřednictvím 
specialistů ze společnosti Wasserbauer. 

FLYPIT VÁM NABÍZÍ
– špičkové technické řešení se speciální dávkovací 
 jednotkou

–  jednoduché doplnění pro každou stáj

–  Flypit kapacita 2000 litrů

–  provozní napětí 24 V, provoz na baterii 2 x 105 Ah,  
 bezúdržbové baterie

–  v každé ohradě je možné stlát čerstvou slámu   
 několikrát za den

–  rozměry 2682 x 1454 x 1783 mm

Můžete individuálně nastavit množství podestýlky pro 
každý jednotlivý box. Všechny funkce se řídíte jednoduše 
pomocí mobilního telefonu nebo tabletu. 

ŽÁDNÝ PRACH
Vznikající prach je odstraňován pomocí speciálního 
odsávání.

BOX KE SKLADOVÁNÍ SLÁMY VČETNČ SÍTA NA SLÁMU

ZASTÝLACÍ ROBOT
FLYPIT

FLYPIT SE VYPLATÍ 

4 čerstvá sláma několikrát za den - pro optimální dobrý  
 pocit zvířat

4 suché plochy na ležení a zlepšená hygiena v boxech

4 perfektní pro potřeby zvířat, nařezaná sláma

4 větší flexibilita na dvoře, větší úspora času

4 snížení nákladů při nastýlání slámy díky flexibilně 
 nastavitelnému množství podestýlky

4 úspora slámy více než 50 %

4 enormní usnadnění práce 

4 menší zatížení prachem

4 LED indikace stavu 

4 uživatelsky přátelský systém s dotykovým PC

4 dálková údržba

FLYPIT 
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
POHODLNĚJŠÍ

PLNĚ AUTOMATICKÉ PLNĚNÍ PŘÍSTROJE 
FLYPIT POMOCÍ DOPRAVNÍHO PÁSU NEBO 
PŘÍMO Z PORTU

FLYPIT POJÍŽDÍ PODÉL KOLEJNICE 
A NAŘEZANOU SLÁMU NASTÝLÁ 
NĚKOLIKRÁT ZA DEN
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NAHÁNĚČ KRAV
Vystresovaná zvířata dávají méně mléka. To byl základ 
pro vývoj přístroje CowBoy, promyšlený naháněcí závěs 
se řetězy pro délky prostoru až do 100 m, pro různé šířky 
nebo pro používání venku. Takto ušetříte čas každý den - 
při 50 kravách 15 minut při každém dojení, tedy 30 minut 
denně. A dojení může být prováděno zcela samo.

NAHÁNĚČ KRAV

COWBOY

COWBOY SE VYPLATÍ

4 klidná zvířata přinesou lepší dojivost

4 úspora práce pro „novou svobodu“ v chovu 
 hovězího dobytka

4 žádné mrzutosti kvůli nevrlým zvířatům 

4 zkracuje doby čekání při dojení

4 větší bezpečnost

4 komfortní dálkové ovládání - 
 žádné elektroinstalační práce

4 nevyžaduje údržbu

4 není požadován žádný prostor na čekání

4 snadná montáž

ZÍSKÁNÍ ČASU 30 MIN. DENNĚ 
DÍKY ÚSPOŘE PRÁCE
(PŘI 50 KRAVÁCH)

PŘÍSTUP KE VŠEM ZVÍŘATŮM
CowBoy pojíždí na dvou plochých kolejnicích, díky čemu 
jsou možné jízdy v zatáčkách. Nahání zvířata i z 
posledních zákoutí a lehacích boxů, není požadován 
žádný prostor na čekání.

COWBOY
ČINÍ NEJLEPŠÍ 
PROFESI NA SVĚTĚ 
UVOLNĚNĚJŠÍ

S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
Díky dálkovému ovládání řídíte přístroj CowBoy z 
jakéhokoli místa - také v dojírně. Řetězy se budou odvíjet 
dle vašeho ručního vysílače a budou přitom vydávat 
malé proudové impulzy. Pokud bude CowBoy v pohybu, 
akustický signál oznámí zvířatům, že se blíží. Ta jdou 
samostatně do dojírny. Je možné i řízení kruhové dojírny.

S PROVOZEM NA BATERIE
CowBoy se po provedené práci vrací zpět do své parkovací 
stanice, kde se automaticky nabíjí gelová baterie. 
Provoz na baterii nahrazuje nákladné vlečné kabely. Takto 
si ušetříte náklady i výdaje.

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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Chtěli byste vidět naše nejnovější 
systémy pro krmení hovězího 
skotu ve světě krmení v akci?

Jednoduše zavolejte na telefonní 
číslo 0043/7258/7464

Těšíme se na vás!

KVALITA VE VÝVOJI A VÝROBĚ
Naše vedoucí postavení v inovacích má pevný základ: 
Spolupracujeme se zkušenými odborníky v oblasti vědy 
a techniky. Výsledky této spolupráce vstupují přímo do 
našich systémů. 

BEZPEČNOST A UDRŽITELNOST
Přitom je důležité jedno: Nevyrábíme v zemích s nízkými 
platy, nýbrž sázíme na domácí subdodavatele a materiály. 
Zaručujeme vám bezpečnost a kvalitu našich produktů a 
zachováváme naše krátké přepravní cesty.

VLASTNÍ VÝVOJOVÁ A POKUSNÁ STÁJ: SVĚT KRMENÍ
Ze zemědělské usedlosti Franze Wasserbauera se stala moderní vývojová a pokusná stáj. Zde můžeme každý z našich 
systémů kompletně testovat a doladit až do stavu vhodného pro sériovou výrobu. To odlišuje naše produkty od konku-
rence.

ÚSPĚCH SE SYSTÉMEM

Všechno začalo před více než 
30 lety: Franz Wasserbauer st. 
vyvinul svůj první systém 
krmení hovězího dobytka ve 
vlastní stáji. Dnes má tento 
rodinný podnik vedoucí 
postavení v oblasti 
automatizovaných řešení 
krmení v Evropě a dále si 
buduje svou pozici na 
mezinárodním trhu.

Z PRAXE PRO PRAXI
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WASSERBAUER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VEDOUCÍ POSTAVENÍ V OBLASTI 
KRMENÍ HOVĚZÍHO DOBYTKA

WASSERBAUER GMBH
SYSTÉMY KRMENÍ 

A-4595 WALDNEUKIRCHEN 
GEWERBESTRASSE 1 

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

MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT 

WWW.WASSERBAUER.AT

Váš specializovaný prodejce

Omyly a technické změny vyhrazeny.
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