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„Ik ben opgeleid als werktuigbouw-
kundige en als veehouder – 
daarom ken ik dit beroep met alle licht- 
en schaduwzijden. En ik weet: 
Er is geen beter beroep dan dat 
van een agrarisch ondernemer. 
Wij van Wasserbauer maken het 
alleen nog veel beter“.

    Franz Wasserbauer
    directeur

VAN LOKALE BEKENDHEID 
TOT WERELDSPELER 

Het begon meer dan 30 jaar geleden: Mijn vader Franz 
Wasserbauer had voor zijn bedrijf een voersysteem 
ontwikkeld. Deze pionierstijd was de basis voor ons 
innovative familiebedrijf.

In de loop der jaren hebben we bij Wasserbauer onze 
know-how steeds verder uitgebouwd. Met succes: 
Vandaag bieden we klanten overal ter wereld 
voersystemen aan, die uniek zijn. In Europa zijn we 
zelfs marktleider in dit segment. In de loop der jaren 
zijn we langzaam, maar zeker gegroeid en trouw 
gebleven aan onze uitgangspunten. Er zijn veel 
systemen in een stal mogelijk, maar onze 
specialisering is en blijft het automatisch voeren. 

Ik verheug me er op u misschien binnenkort tot onze 
tevreden klanten te mogen rekenen!

Uw Franz Wasserbauer

Het zijn de mensen die het verschil maken: 
De medewerkers van Wasserbauer kennen de dagelijkse 
gang van zaken op een boerderij, vaak ook uit eigen 
ervaring. Dat merken onze klanten.

VEEHOUDER: 
HET BESTE BEROEP TER WERELD. 
WIJ MAKEN HET NOG BETER.

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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TRADITIE BELEVEN
Als veehouder heeft u een beroep met traditie: Dat is vast 
in onze samenleving verankerd, hoe zeer het beroep zich 
ook heeft veranderd. Wij van Wasserbauer zijn ons hiervan 
sterk bewust – agrarische ondernemers zijn ook morgen 
nog nodig, want ze verzorgen onze levensbehoeften nog 
generaties lang daarbij ondersteunen wij hen met alle 
kracht.

VERDER DENKEN
Gedegen vakkennis en grote flexibiliteit worden vandaag 
de dag van u verwacht. Wie zich met nieuwe toepassingen 
bezig houdt, kan in de toekomst nog beter op de veran-
deringen in de markt reageren. Denk samen met ons een 
stap verder!

NIEUW ONTWIKKELEN
Automatisering vormt een wezenlijk deel van een moderne 
bedrijfsvoering. Onze automatische voersystemen ver-
sterken uw concurrentiepositie en maken het beroep van 
de  veehouder nog attractiever – voor u en de volgende 
generatie.

VERTROUWEN SCHEPPEN
Onze voersystemen worden voortdurend doorontwikkeld. 
Een ding blijft echter al die jaren gelijk: onze hoge kwaliteit 
en onze persoonlijke klantenbenadering. Wij van 
Wasserbauer staan met onze ervaring en onze kennis altijd 
voor u klaar, daar kunt u op vertrouwen.

DAAR STAAN WIJ VOOR.„Ik wil veehouder worden.“

DE BESTE JOB TER WERELD –
MET TOEKOMST! 
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EENVOUDIGE CONTROLE
„Ik werk met COCO“. Waar die aanwijzing voor staat, 
is een solide en uniek besturingssysteem inbegrepen. 
Deze besturing is uniek in termen van comfort, func-
tie en gegevensbeheer. Het is een eenvoudig te 
bedienen programma, dat doormiddel van een 
stevige behuizing aan de machine zit gemonteerd. 
Daarnaast bieden wij u diensten die bovendien het 
comfort en de bedrijfszekerheid verhogen. 

„Alle COCO systemen zijn met PC, smartphone, laptop en  
tablet te bedienen.“

COCO COW CONTROL
MAAKT HET BESTE BEROEP TER WERELD 
COMFORTABELER.

BESTURINGCOCO

COCO LOONT ZICH 
4	Toegang via pc, tablet en mobiele telefoon wereldwijd -  
 berichten per e-mail, die u op de hoogte houden van alles

4 Op verzoek, onderhoud op afstand door onze specialisten  
 om op elk moment te kunnen optimaliseren!

EINE INVESTITION, DIE SICH LOHNT

TIJDWINST 
Om een punt te noemen: Automatisch voeren spaart tijd. 
Tijd die u voor belangrijke dingen in het leven kunt gebrui-
ken – voor uw gezin, voor uw vrije tijd of ook voor andere 
taken als ondernemer.

ECONOMISCH VOORDEEL 
Een investering in een automatisch voersysteem moet 
vooral de moeite waard zijn. Aan het eind van de werkdag, 
als je door wilt gaan met het verbeteren van de gezond-
heid van de dieren, de melkopbrengst verhoogt en je 
energierekening verlaagt. Door simpel en eenvoudige 
aanpassingen op de voeding van de dieren. Hiervoor 
bieden we elke dag het beste van Wasserbauer.

GEBRUIKERS-VRIENDELIJKHEID
Een goed voersysteem alleen is niet genoeg, het moet ook 
goed te bedienen zijn. Daar letten we bij Wasserbauer 
op met alle toepassingen: dat ze gemakkelijk en gebrui-
kersvriendelijk zijn aan te sturen – alleen op deze manier 
kunnen de voordelen van onze systemen onmiddellijk 
worden ervaren.

SERVICE OP AFSTAND
Al jarenlang is een service-ingreep op de voerparame-
ters van de Wasserbauer-installaties mogelijk. Ook COCO 
is zodanig geprogrammeerd, dat onze specialisten van 
afstand in uw systeem kunnen inloggen. Daardoor is een 
waardevolle ondersteuning slechts één druk op de knop 
verwijderd.

EEN INVESTERING DIE ZICHZELF 
TERUG VERDIENT! 

TIJDBE-
SPAREN

ECONOMISCH 
SUCCES 

DOOR
OPTIMALISERING

MELKKWALITEIT
MELKOPBRENGST

CONTINUÏTEIT
IN HET VOEREN 

WASSERBAUER 

VOERSYSTEMEN 
MET MEERWAARDE

LEVENS- 
KWALITEIT

DOOR 
TIJDWINST

ARBEIDS- 
VERLICHTING

DOOR
AUTOMATISERING

4
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NANOConcept: EEN NIEUWE DIMENSIE VAN VOEDING

DATA MANAGEMENT

DIGI MILK

Met het NANOConcept biedt Wasserbauer u een totaalpakket op maat voor 
optimale verzorging van uw dieren. Configureer uw individuele groepen  met de 
hulp van onze ervaren specialisten, perfect aangepast aan de omstandigheden 
van uw bedrijf. De uitgebreide automatisering bespaart u veel tijd en maakt uw 
werk merkbaar eenvoudiger. En bovenal: met het revolutionaire algehele con-
cept heeft u uw voerkosten onder controle en verhoogt u meetbaar de prestaties 
van uw dieren gedurende 24 uur per dag, 365 dagen per jaar. 

NANOConcept integreert ook een uniek gegevensbeheer. Breng uw individuele rantsoenen over naar het systeem en leg 
tegelijkertijd alle cruciale informatie over uw diergroepen vast doormiddel van gegevensevaluatie U kunt uw voerefficiën-
tie en kosteneffectiviteit nauwkeurig controleren en optimaliseren. Daarnaast  bepaalt u met welke netwerkpartners u 
communiceert en relevante gegevens deelt

TOTAAL SYSTEEM

NANO Concept

VOER UW NETWERK MET GEGEVENS

Gegevensbeheer voor Melkveebedrijven 

DIGI MILK LOONT ZICH 

4  Rantsoenberekeningen voor melkvee

4 Complete basis- en concentratenberekening

4  Tochtigheidscurve 

4	Complete koe kalender

4	Gegevens importeren en exporteren met
 geselecteerde communicatiepartners

4		Evaluaties van de hoeveelheid voer per dier per groep

4		Zakelijke evaluaties
 Over voer-hoeveelheden en hun kosten

4		Registratie van dagelijkse, maandelijkse of jaarlijkse 
 hoeveelheden voer per dier, groep of kudde

Gegevensbeheer voor Rundveebedrijven 

MAST HAVE LOONT ZICH 

4  Rantsoenberekening voor meststieren
4  Automatische toename van voederhoeveelheden 
4  Vrij programmeerbare invoercurve
4  Evaluatie van de hoeveelheid voer per diergroep
  –  Totaalbedrag per groep en afmestperiode
  –  Totaalbedrag per dag
  –  Voerkosten van het rantsoen
  –  voerkosten van het rantsoen per mestperiode
4  Dagelijkse verhoging per groep
  –  dagelijkse verhoging per dier
4  Gegevens importeren en exporteren met
 geselecteerde communicatiepartners

DATA MANAGEMENT

MAST HAVE

ZILVEREN MEDAILLE 
EUROTIER 2018

NANONATURAL
NATURAL

Natuurlijk voedingsgedrag van de dieren als basis
de voeding:

NANOConcept draagt aldus bij aan een verbe-
terd Diergezondheid op uw bedrijf en bij uw 
dieren. 

AUTOMATIC
AUTOMATISCHE

Geautomatiseerde processen: 

NANOConcept neemt het voedingsproces over
en minimaliseert uw werklast.  

NETWORK
NETWORK

Individueel gegevensnetwerk: 

NANOConcept richt zich op bedrijfsbeheer, 
Evaluatie van uw voedingsgegevens en or-
ganiseert de datastroom met geselecteerde 
Partners.

OVERALL SYSTEM
OVERALL SYSTEEM

Configureer uw individuele totaal systeem: 

NANOConcept combineert alle factoren in één 
uitgebreid systeem en een aanzienlijke bereik 
over de hele wereld. Prestaties nemen toe met 
intelligente optimalisatie in de voeding dat een-
vouding bij te stellen is. 

NANO

NANO NANO
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LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE

WASSERBAUER

SHUTTLE
ECO

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VARIANT 1: DIRECTE VULLING VAN SHUTTLE ECO
IN DE RUWVOERSILO MET LIFT

VERSIE 2: HET VULLEN VAN DE SHUTTLE ECO
DOOR PORT VOERBUNKERS . (DIRECTE 
VULLING OF INDIRECT MET EEN TRANSPORT-
BAND) 

BESTURING 
COCO

TOEVOEGING VAN KACHT-
VOEDER EN MINERALEN

VOEREN VAN DE SHUTTLE ECO /
INDIVIDUELE RANTSOENEN 

SNIJDEN EN MENGEN
VAN HET RUWVOER
IN SHUTTLE ECO

CONFIGUREER HET OPTIMALE  SYSTEEM TOTAAL VOOR UW BEDRIJF 

VOERROBOT 

SHUTTLE ECO

Voerrobot 
SHUTTLE ECO

besturing
COCO

Vultechniek
PORT / LIFT

Datamanagement 
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept / configuratie-opties:

NANOConcept 

WASSERBAUER

ELKE KW TELT 
Je krijgt een solide en efficiënt Systeem dat optimaal gebruik 
maakt van elke kilowatt die het tot zijn beschikking heeft. 
Onze ervaring met de Butler Gold en zijn bewezen magneet- 
en laadsysteem vloeide in de ontwikkeling van de Shuttle Eco 
haar basis.

SHUTTLE ECO
VOERROBOT - INTELLIGENTE 
AUTOMATISERING
IN DE RUNDVEESTALLEN 

PRECIES GEDOSEERD VOER BESCHIKBAAR-
HEID: 365 DAGEN PER JAAR ROND DE KLOK
Met een volume van 2,2 m³ is de Shuttle Eco een mano-
euvreerbare, autonoom rijdende voerrobot. Uitgerust met 
de nieuwste batterijtechnologie en de speciaal ontwikkel-
de kunststof mengkuip, gemaakt van slijtvast Materiaal. 
De Shuttle Eco levert uw dieren 24 uur per dag, 
gedurende 365 dagen per jaar uitgebalanceerde 
hoeveelheden vers voer. De Shuttle eco zorgt voor 
eenvoud op uw bedrijf. 

DIERGEZONDHEID STAAT VOOROP! 
Optimale voeding is de belangrijkste factor bij de ver-
zorging van uw dieren. Een hogere voeropname leidt tot 
meer melk en daarmee tot een toename van uw bedrijfs-
resultaat. Het regelmatig voeren van kleine hoeveelhe-
den voedsel blijft minimaal en het natuurlijke voedings-
gedrag van de dieren wordt ondersteund. Verbeterde 
diergezondheid is het resultaat.
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VERZORGING PER GROEP GEBASEERD OP 
PRESTATIE EN PRODUCTIE 
De Shuttle Eco assembleert uw individuele voermengsels 
en biedt uw dieren optimaal basis- en krachtvoer naar 
behoefte. 

PERFECT GEMENGD EN GESNEDEN
Het rantsoen wordt perfect gesneden en met de gewenste 
concentraten en minerale componenten gemengd. 
De Shuttle Eco rijdt volledig automatisch door de stal en 
doseert het rantsoen per diergroep. 

VULLEN MET PORT OF LIFT SYSTEEM 
Afhankelijk van het rantsoen haalt de Shuttle Eco de 
afzonderlijke voercomponenten uit de Port voerbunkers of 
rechtstreeks uit de silo via de lift.

BEWEZEN BUTLER TECHNIK AL MEER DAN
MEER DAN 15 JAAR
De Shuttle Eco is ook uitgerust met een „Butler-functie“ - 
Zodat hij het voer meerdere keren per dag, aanschuift en dit 
de voeropname bij uw dieren stimuleert. De schuifregelaar 
voor de „Butler Functie „is in hoogte verstelbaar en verge-
makkelijkt daarmee de rijdbaarheid voor uw bedrijf. Hiermee 
vergroot de Shutlle Eco haar bereik en kan er in verschillende 
stallen gevoerd worden. 

SHUTTLE ECO LOONT ZICH

4	 Milieuvriendelijk (CO2 neutraal) door batterijsysteem

4  Batterijwerking met hoogwaardige, duurzame Li-ionen

4	 Routegeleiding via magneten in de grond

4		Butler-functie (Aanschuif techniek) 

4		Gemakkelijk te gebruiken voor meerdere stallen

4		Vers en goed gemengd voerrantsoen voor elke diergroep 

4		Exacte weging - afstandsafhankelijke dosering

4  Voer vriendelijke vrije val mixer,
 geen smeren

4  intelligente en eenvoudige bediening

4  Gemasterde gradiënten tot 10% 

 

IDEAAL VOOR GEBRUIK IN 
–  Melkveebedrijven tot ca. 250 GVE

– Runderveebedrijven tot 400 a 500 stieren

SHUTTLE ECO
MAAKT HET BESTE
WERK VAN DE WERELD
RENDABEL 

ROUTEPLANNING 
GEMAKKELIJK GEMAAKT 
Dankzij de magneten in de grond vindt 
de robot haar route. De voerrobot kan 
hiermee ook efficiënt gebruikt worden 
voor verschillende stallen - de route 
moet één keer worden geprogram-
meerd waarnaa de rest vanzelf gaat. 

LAADSTATION
De Shuttle Eco heeft een innovatieve
Laadstation. Naar de Levensduur van 
de batterij zal de Shuttle Eco in de 
voerkeuken of direct bij de silo‘s via 
de lift geladen wordt en vervolgens 
voor het mengproces terugkeert op het 
laadstation. 

ACCU - TECHNOLOGIE
De batterijmodules zijn gebaseerd op 
hoge kwaliteit en langlevende Li-ion 
cellen, die wordt gekenmerkt door een 
hoge specificiteit Energie en kracht 
evenals één goede cyclusstabiliteit 
zonder geheugen onderscheidend 
effect. De celcontacten zijn trillingsbe-
stendig, duurzaam, worden gekoeld 
via poolcontacten zodat een homogene 
moduletemperatuur berijkt wordt en 
zorgt voor een lange levensduur.

VOERROBOT 

SHUTTLE ECO
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WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

INDIVIDUELE VOEDING
EN PRECIES GEDOSEERDE RANTSOENEN
Tot 3 m³ voer wordt perfect gesneden en gemengd in de 
Power Shuttle. Na de op maat gemaakte programmering 
rijdt hij ook door verschillende stallen om hun ideale rant-
soenen meerdere keren aan de dieren te presenteren
- dit komt overeen met het natuurlijke voedingsgedrag. 
De rantsoenen zijn individueel volgens prestatiegroepen. 
De Power Shuttle is ontworpen voor een onbeperkt aantal 
basisvoeders, concentraten en mineralen en vloeibare 
producten. U kunt dus uw individuele rantsoenen 
speciaal voor uw prestatiegroepen maken.

GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN
Het volledige gewicht van de Power Shuttle rust op vier 
wielen, het gebruikt alleen een begeleidingsrail langs het 
voerhek. De constructie is gemakkelijk te installeren en 
heeft een goede prijs / kwaliteit verhouding. De capaciteit 
en het eenvoudig te installeren maken het een zeer 
interessant systeem voor elk bedrijf.  

RUW EN KRACHTVOEDERS
De ruwvoederbunkers (My Port, Smart Port) zijn gevuld 
met hooi, stro, siloblokken of balen en mais. Over de 
bodem van de bunkers loopt een bodemketting waarmee 
het  kuilvoer naar de vreesrollen wordt getransporteerd. 
Het vers en schoon gevreesde voer komt direct vanuit de 
Port bunkers of via een transportband aan bij de Power 
Shuttle. Een innovatief weegsysteem zorgt voor de ver-
eiste nauwkeurigheid en verschillende basisinvoerpoorten 
maken een grote verscheidenheid aan recepten mogelijk. 
Voor MKS, CCM, bieten of bietenpulp worden Uni-port 
bunkers gebruikt met schroefvijzels en een roerwerk.

POWER SHUTTLE 
VOERROBOT 
MEER POWER VOOR 
ELKE STAL! 

VOERROBOT 

POWER SHUTTLE

RUW-VOERBOXEN VULLEN MET 
RUWVOER. BALEN EN BLOKKEN
WORDEN VERS AFGEFREESD

DE POWER SHUTTLE 
WORDT MET EEN
TRANSPORTBAND GEVULD 
MET RUWVOER

TOEVOEGEN VAN KRACHTVOER 
EN MINERALEN-COMPONENTEN

SNIJDEN EN MENGEN 
VAN HET VOER IN DE 
POWER SHUTTLE

BESTURING 
COCO

DE GEÏNTEGREERDE BUTLER 
SCHUIFT HET VOER AAN 
(LOKVOER MOGELIJK))

DE POWER SHUTTLE RIJDT 
DOOR DE STAL EN VERDEELT 
DE INDIVIDUEEL GEPROGRAM-
MEERDE RANTSOENEN AAN DE 
DIEREN

CONFIGUREER HET OPTIMALE TOTALE 
SYSTEEM VOOR UW BEDRIJF 

NANOConcept 

Voerrobot 
POWER SHUTTLE

besturing
COCO

Vultechniek
PORT / LIFT

Datamanagement 
DIGI MILK / MAST HAVE

NANOConcept / configuratie-opties:

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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AUTOMATISCH VOEREN
De Power Shuttle rijdt naar het voerhek en 
verzorgt daar de aparte groepen.

OPTIMAAL MENGSEL
Alles wordt perfect gesneden en gemengd met de 
gewenste krachtvoer of mineralencomponenten.

SCHOON WERK
Meerdere keren per dag oefent de Power Shuttle zijn uit 
„Butler-functie“ - hij schuift hiermee voer terug naar het 
voerhek en doseerd er geconcentreerd voer overheen. 

VOER  À LA CARTE
Op basis van uw recepten wordt het benodigde voer 
gedoseerd en getransporteerd via een transportband 
of direct in de Power Shuttle.

POWER SHUTTLE BETAALT:

4  Verticale mixer van 3 m³ met speciale Inox-coating

4  Homogeen en precies mengsel

4  Snijmes met 4 messen voor optimaal snijden van voedsel

4		Dubbele Tandemas (rijdt op de grond)

4		Voedingsvriendelijke vrije valmixer, geen vermaling 
 van het voer

4		intelligente en eenvoudige bediening

4		Exacte weging - afstandsafhankelijke dosering

4		Mixer kan aan één of beide zijden worden uitgedoseerd 

4		Power Shuttle rijdt tot 4% hellingen 

4		400V stroomrail met lange levensduur

4  Energievoorziening de klok rond

4  Geen batterijwerking, dus geen oplaadtijden

4  Opties voor kracht en lokvoeder functies

4  Geïntegreerde butler-functie (Aanschuiven van voer) 

IDEAAL VOOR GEBRUIK IN 
–  Melkveebedrijven tot 600 GVE

–  Rundveebedrijven tot ongeveer 1000 stieren

GEWOON INTELLIGENT 
De bediening is eenvoudig in gebruik. 
De elektronica is beschermd, tegen 
stof en spatwater, in een robuuste 
behuizing ondergebracht. COCO werkt 
ook in de Power Shuttle – benut het 
comfort van ons Cow Control Systeem 
(zie pagina 7).

ENERGIEBESPARING
Het vrije val systeem van de verticale 
mixer is erg economisch. Kleine hoeveel-
heden en korte mengtijden zorgen voor 
een laag energieverbruik en de speciale 
coating in de mengkuip voor een minima-
le slijtage. Ten opzichte van een trekker 
en mengwagen wordt er met dit systeem 
behoorlijk kosten besparend geïnvesteerd 
op arbeid, uren en brandstof. 

HOMOGEEN MENGSEL
De aansturing van het toerental 
bij het snijden en het mengen 
garandeert de best mogelijke voer- 
kwaliteit. Om het even of het ruwvoer 
nu vochtig, droog, lang of kort is, het 
mengsel is bijzonder homogeen.

VOERROBOT 

POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE
MAAKT HET 
BESTE BEROEP 
TER WERELD 
WINSTGEVENDER.
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DE PORT BUNKER LOONT ZICH: 

4 De werkdruk in het voeren terugdringen tot 
 om de twee a drie dagen de bunkers te vullen

4 Individueel configureerbaar voor verschillende 
 rantsoenen

4  Innovatief weegsysteem voor de precieze dosering 
 van de benodigde hoeveelheden voer

4  Geschikt voor alle soorten voer

PORT 
OPSLAGBUNKERS VOOR 
RUWVOEDER SOORTEN 

VERS EN MET PRECISIE
Met behulp van een bodemketting wordt het voer naar de 
freesmachine getransporteerd, waar het vers en schoon 
gedoseerd wordt. Een innovatief Weegsysteem zorgt voor 
de vereiste precisie. Direct vanuit de Port bunker of via 
een transportband komt het voer dan aan bij de Shuttle 
Eco of Power Shuttle.

INDIVIDUELE COMBINATIE VAN DE 
VOERKEUKEN (HAVEN)
Drie basisversies en individuele combinaties van de port 
bunkers maken een breed scala aan rantsoenen en pre-
cieze doseringen mogelijk. Hiermee kunt u uw werktijden 
optimaal plannen. Afhankelijk van de grootte van de be-
werking heeft u alleen de port nodig vul elke 3 - 4 dagen 
en u kunt gemakkelijk een weekendje er tussen uit.

HET VULLEN VAN DE SHUTTLE ECO OF 
SHUTTLE POWER DIRECT VANAF DE PORT 
BUNKERS (VRIJE VALL) 

DE JUISTE PORT-VOERBUNER VOOR DE 
JUISTE VOEDERPRODUCTEN 
My Port voor hooi-, stro-, siloblokken of silobalen 
(optionele lengte en aantal freesmachines kunnen precies 
op uw behoeften worden afgestemd)  

Smart Port voor los ruwvoer (hooi, stro)

Uni Port voor losse natte bijproducten zoals; bieten, 
pulp, CCM, bierbostel 

Wij adviseren u persoonlijk en professioneel over alle ontwerpen en 
uitrustingsopties. 

HET VULLEN VAN DE SHUTTLE ECO OF 
POWER SHUTTLE DOOR TRANSPORTBAND

VULTECHNIEK PORT

Voerrobot 
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Vultechniek
PORT 

NANOConcept / configuratie-opties:

besturing
COCO

Datamanagement
DIGI MILK / MAST HAVE LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE

WASSERBAUER

WASSERBAUER

PORT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

VULTECHNIEK LIFT
DE LIFT LOONT ZICH 

4 Eenmalige eenvoudige installatie in de silo 

4 Uw werkbelasting is beperkt
 de silo vullen (inkuilen)

4 Lage energiekosten 

–  Ideaal voor compacte erf situaties 
 met korte wegen

–  Geen verdere uitkuiltechnieken vereist

VERS UITKUILEN MET HET LIFT SYSTEEM 
De lift wordt eenmaal in de silo geïnstalleerd - dat is het 
werk voor u voor de komende weken of maanden. Een 
freesmachine freest dan automatisch het voer uit de silo 
en zuigt het direct in de Shuttle Eco. Per silo benodigd u 
een Lift systeem 

LIFT 
VOLLEDIG AUTOMATISCHE 
SILO UITKUIL SYSTEEM

DIRECTE VULLING VAN DE SHUTTLE ECO IN DE 
VOERSILO MET DE LIFT

LAGE ENERGIEKOSTEN 
U hebt geen tractor met een uitkuilsysteem of een shovel 
met een uitkuilsysteem nodig. Overigens zijn de energie-
kosten van de lift erg laag als gevolg van de economische 
vermogenswerking en de unieke controle monitoring.

Voerrobot 
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

Vultechniek
LIFT 

NANOConcept / configuratie-opties:

besturing
COCO

Datamanagement
DIGI MILK / MAST HAVE LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE

WASSERBAUER
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
Voor elke groep wordt een apart rantsoen gemengd 
en meerdere keren per dag aangeboden. 
Via het mestgewicht en de dagelijkse gewichts-
toename kunnen de rantsoenen dagelijks worden 
aangepast, dat heeft een positieve uitwerking op de groei. 

VOERSYSTEMEN LONEN ZICH 

4 Hogere ruwvoeropname

4 Hogere voerefficiency

4 Hoge dagelijkse groei

4 Beter mesten

4 Rustige stieren, geen stress

4 Geringer verwondingsrisico voor de dieren 

4 Flexibiliteit in de dagelijkse werkzaamheden

4 Spaart arbeidskracht

4 Tijdbesparing: meer tijd voor andere taken en voor het gezin

4 intelligente en eenvoudige aansturing

4 Passend voor elke stal

4 Gemakkelijk te monteren 

”MAST HAVE” 
GEGEVENSBEHEER VOOR 
RUNDVEEBEDRIJVEN

4		Rantsoenberekening voor meststieren

4		Automatische toename van voederhoeveelheden 

4		Vrij programmeerbare invoercurve

4		Evaluatie van de hoeveelheid voer per doos
  –  Totaalbedrag per groep en afmestperiode
  –  Totaalbedrag per dag
  –  Voerkosten van het rantsoen
  –  Voerkosten van het rantsoen per mestperiode

4		Dagelijkse verhoging per groep
  –  dagelijkse verhoging per dier

4		Gegevens importeren en exporteren met
 geselecteerde communicatiepartners

AFMESTEN VLEESVEE
VOERSYSTEMEN
VOOR OPTIMALE EN 
MAXIMALE GROEI

BUTLER GOLD 
De Butler Gold kan met twee soorten voer worden uitge-
rust. Voor het lokken kan krachtvoer op het voer worden 
gestrooid of door de speciale vijzel in het rantsoen worden 
gemengd. Zo kunt u die groep individueel voeren.

BUTLER SILVER
Om de paar uur schuift de Butler Silver het weggeschoven 
voer terug naar het voerhek en bestrooit het met maximaal 
2 soorten krachtvoer of mineralen of vloeibaar voer. Dit 
verhoogt de dagelijkse gewichtstoename.

BULLENMEISTER / LOCKBOY
De BullenMeister verzorgt tot 50 boxen met tot 9 soorten 
krachtvoer met individueel aangepaste rantsoenen. 
Zo krijgt elk dier een nauwkeurig, op de groeifase 
afgestemd, rantsoen.
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BUTLER GOLD 
VOERAANSCHUIVER  

EEN BUTLER GOLD VOOR 
ALLE STALLEN
Een Butler kan in meerdere stallen worden gebruikt. 
Hij neemt hellingen moeiteloos. Bochten in stallen zijn 
ook geen probleem. Compact en wendbaar, is het een 
perfecte hulp bij het voeren op het hele bedrijf.

DE ENIGE AANSCHUIFROBOT DIE 
NIET VERDICHT 
De Butler Gold duwt het voedsel losjes aan het voerhek, 
zonder druk. Dankzij de speciale vijzel  blijven versheid en 
kwaliteit behouden en worden uw dieren aangemoedigd 
om het voer op te halen. 

VOER AANSCHUIFROBOT

BUTLER GOLD
WASSERBAUER

BUTLER
GOLD

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

INNOVATIEF LAADSTATION
Er wordt zelf beslist, of en wanneer de accu’s worden gela-
den wat de levensduur enorm verlengd. Om te zorgen dat 
de ruimte om te voeren vrij blijft, kan de Butler Gold met 
een druk op de knop uit de stal rijden. Het vrij te plaatsen 
laadstation kan ook door zware machines 
worden bereden.

GEMAKKELIJK IN GEBRUIK TE NEMEN
De Butler Gold kan met een minimale inspanning in elke 
stal worden geïntegreerd. Hij oriënteert zich enkel op 
5 mm kleine magneten, die op 2 meter onderlinge afstand 
langs het traject in de ondergrond worden bevestigd. Het 
traject moet eenmalig via de besturing worden ingelezen.

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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DAT BIEDT DE BUTLER GOLD
– Hightech-toepassing met speciale vijzel

– Gemakkelijk in elke stal aan te brengen

– Intelligent, berijdbaar laadstation

– Bedrijfsspanning 24 V, accuvermogen 2 x 105 Ah, 
 onderhoudsvrije accu‘s

– Borstelloze motor, onderhoudsvrij

– Gewicht 700 kg

– Afmetingen 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm

BUTLER GOLD LOONT ZICH
4 Intelligent en continue aanschuiven van het voer

4 Los gemengd voer 

4 Meer flexibiliteit op het bedrijf, meer tijdbesparing

4 Goede beschikbaarheid van het voer, de klok rond

4 Hogere ruwvoer opname

4 Verbeterde voerefficiency

4 Hoger dierenwelzijn

4 Verhoogt de melkopbrengst van de koeien,
 ook koeien lager in rang geven constant meer melk

4  Meer activiteit bij de melkrobot

4	 Hoge economische rentabiliteit

BUTLER GOLD 
MAAKT HET BESTE BEROEP TER 
WERELD SOCIALER.

MEISTERARBEIT FUTTERANSCHIEBER 

VERGELIJKING TUSSEN WIELLADER EN BUTLER GOLD
 TESTBEDRIJF: FAMILIE HECHT / BADEN-WÜRTTEMBERG, D / 100 KOEIEN
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18,70

BUTLER 
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19,60

TIJDWINST DOOR 
ARBEIDSBESPARING

TOT 70 % 

VOER AANSCHUIFROBOT

BUTLER GOLD

LOKVOEREN
Om te lokken strooit de Butler Gold tijdens zijn rondgang 
kleine hoeveelheden krachtvoer of mineralen op het 
ruwvoer. Daarbij kunnen gelijktijdig twee verschillende 
soorten voer worden verdeeld. Daarmee wordt het 
natuurlijke eetgedrag van de dieren versterkt. Door de 
prikkel die van deze activiteit uitgaat wordt de frequentie 
aan de melkrobot duidelijk verhoogd. Beide laten de 
melkproductie stijgen en verbeteren de diergezondheid.

GEBRUIKERSVRIENDELIJKE BEDIENING
Met zijn bediening kan de Butler Gold zeer eenvoudig 
worden geprogrammeerd en bediend. Bovendien bieden 
wij u applicaties aan, die comfort en bedrijfszekerheid 
verhogen:

– Toegang uit alle hoeken van de wereld via PC, 
 tablet en mobiele telefoon 

– Meldingen per mail, die u doorlopend over 
 alles informeren

– Naar wens onderhoud op afstand door onze 
 specialisten, om op elk moment nieuwe 
 mogelijkheden toe te passen
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WASSERBAUER

BUTLER
SILVER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

GENIAAL CONCEPT
Met tot 30 ritten per dag schuift onze Butler Silver weg-
geschoven voer terug naar het voerhek: Hooi, silage of 
ruwvoer. Voor het lokken strooit hij kleine hoeveelheden 
krachtvoer, mineralen of vloeibaar voer op het ruwvoer. 
Daarbij kunnen twee verschillende soorten voer gelijktijdig 
worden verdeeld. Dit bevordert het natuurlijke eetgedrag 
van de dieren – ze komen meerdere keren per dag eten.

GEZONDERE DIEREN
Als uw dieren meermaals per dag kleinere hoeveelhe-
den voer tot zich nemen, werkt zich dat positief uit op de 
pH-waarde in de pens en op de opname van ruwvoer. De 
voordelen: verhoogde melkopbrengst, wezenlijk geringere 
belasting van de lever, minder vruchtbaarheidsstoringen 
en minder klauwproblemen.

MEER ACTIVITEIT, MEER OPBRENGST
De stijging van de activiteit van uw koeien verhoogt duide-
lijk de frequentie bij de melkrobot en de melk-opbrengst. 
12 keer het voer aanschuiven met de Butler, in plaats van 
4 met de hand per dag, levert bij melkkoeien een 
opbrengststijging tot 4,98 kg op – zonder daarbij de 
krachtvoerhoeveelheid te verhogen*.
*Volgens studies van het onderzoeksinstituut voor Dierproductie in 
Praag, als ook van Dr. Thomas Guggenberger van 
LFZ Raumberg/ Gumpenstein. 
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LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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VRIJ DOORRIJDEN 
De rail kan automatisch worden opgeklapt, om trekkers 
of mini-shovels er langs te laten. En ook uw Butler kan 
op elke plaats aan het voerhek worden geplaatst. Dat 
spaart plaats en de voermachine heeft vrij baan.Tijdens 
een stop in het laadstation worden de 24V-accu’s weer 
geladen.

MINDER WERK, MEER VRIJE TIJD
Met de Butler Gold bespaart u tot 70% van uw tijd, 
bespaart u krachten en vooral uw rug. Benut deze tijd 
voor andere taken op uw bedrijf of breng meer tijd met 
uw gezin door. 

BUTLER SILVER
MAAKT HET BESTE BEROEP 
TER WERELD 
VEELZIJDIGER.

VOER AANSCHUIFROBOT

BUTLER SILVER

STEVIG VAST
De Butler Silver beweegt langs een rail aan het voerhek, 
die ook dubbelzijdig kan worden gemonteerd. De rail 
biedt de stabiliteit, die de enorme schuifkracht nodig 
heeft. 

BUTLERFUNCTIE: 
SCHUIFT HET VOER TERUG NAAR HET 
VOERHEK: HOOI, SILAGE OF VERS GRAS

LOKVOEREN: HET TELKENS HERHAALDE UITSTROOIEN VAN KLEINE 
HOEVEELHEDEN KRACHTVOER, MINERALEN OF VLOEIBAAR VOER OP HET 
RUWVOER BEVORDERT HET NATUURLIJKE EETGEDRAG. DAARBIJ KUNNEN 
TWEE VERSCHILLENDE SOORTEN VOER GELIJKTIJDIG WORDEN VERDEELD

DE BUTLER ZILVER BIEDT DIT AAN

– Hightech-oplossing met speciale gelede transportband

–  Met vierwielaandrijving - 
 voor zeer grote hoeveelheden voer

–  Geleide rails - loopt altijd dezelfde route

–  Lift de rail op voor een geode doorgang mogelijk

–  Eenvoudige aanpassing achteraf voor elke stal

–  Automatische koppeling op het laadstation

–  Bedrijfsspanning 24 V, batterijwerking 2 x 105 Ah,  
 onderhoudsvrije batterijen

–  Gewicht 580 kg

–  Afmetingen 2.200 mm x 500 mm x 2.000 mm

BUTLER SILVER LOONT ZICH 

4	intelligente en continue voeraanschuiven

4		Meer flexibiliteit op de boerderij, meer tijdwinst

4		Goede voer beschikbaarheid de klok rond

4		Transportband brengt het voedsel losjes aan het voerhek

4		Hogere basis voeropname

4		Verbeterde voerefficiëntie

4		Verhoogd welzijn van de dieren

4		verhoogt de melkgift van hun kudde, zelfs lager geplaatste  
 koeien geven constant meer melk

4		Meer activiteiten met de melkrobot

4		Hoge economische rentabiliteit

4		Krachtvoer is in 2 verschillende soorten concentraten mogelijk
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WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

HIGHTECH MET TRADITIE
30 jaar geleden nam de KuhMeister – het eerste 
apparaat van Wasserbauer, het voeren met krachtvoer 
en mineralentoevoegingen over. Vandaag de dag is de 
CowMaster een Hightech-apparaat met veel unieke 
voordelen.

VOEREN À LA CARTE 
De CowMaster is een klassiek transponderstation, dat 
elk dier herkent en alle bekende gegevens, wat betreft 
ruwvoeropname en de melkproductie, verwerkt. Er wordt 
gericht naar opbrengst en melkgehaltes gevoerd.

COWMASTER 
TRANSPONDER STATION
VOOR INDIVIDUELE KRACHTVOER 
TOEGIFT 

COWMASTER LOONT ZICH  

4	 Meer dan 30 jaar ervaring 

4 Bewezen en moderne techniek 

4 Eenvoudige bediening 

4 Perfecte voerberekening
 voor hoog productieve koeien 

4 Enorme economische waarde voor uw bedrijf 

4 Hoogst mogelijke veiligheid 

4 Knaagvrije bekabeling 

4 Computer met 10”-Touchscreen PC

TRANSPONDER STATION

COWMASTER

DUBBELSTATION 
TEGENOVER ELKAAR

DUBBELSTATION 
NAAST ELKAAR

UNIEK DUBBELSTATION: 
Twee dieren worden individueel gevoerd en kunnen 
gelijktijdig brok opnemen.

UNIEKE VOERSCHAAL
Zoals alle plaatmetalendelen van de CowMaster is ook 
de voerschaal van edelstaal gemaakt. De speciale 
vormgeving laat het voer sneller en zonder resten door 
het dier opnemen. Er zijn geen kleine hoeken waar 
resten achterblijven en waar schimmel kan optreden.

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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DIGI MILK
–  Rantsoenberekeningen voor melkvee 
– Complete basis- en rantsoenberekening 
– Tochtigheidscurve 
–  Complete koeienkalender 
–  Gegevensimport en -export met geselecteerde 
 communicatiepartners 
–  Evaluaties van de hoeveelheid voer per dier

DE PERFECTE VOERCOMPUTER
– Krachtvoerberekening via de hoeveelheid melk, vet,  
 eiwit, ureum
– bijstellen voor en na het afkalven
– complete koe kalender
– No-Risk-systeem
– snel overzicht van attentie koeien
– eenvoudige bediening – help-assistent

GEPATENTEERDE SLUITKLEP
Het gepatenteerde afsluitsysteem verhindert het 
nadruppelen van het voer. Ook als dieren tegen het station 
aanstoten, glijdt er geen voer na en het wordt tegen vocht 
afgeschermd.

ONGESTOORD VRETEN 
De pneumatische deur wordt automatisch geactiveerd via 
de dierherkenning. De dieren worden niet weggeduwd of 
geduwd en genieten van het ongestoorde eten. Ons deur-
systeem is universeel toepasbaar - ook voor Producten van 
derden geschikt.

MODULAIR SYSTEEM
Vier krachtvoersoorten, vier mineralenmengsels en een 
vloeistofdoseerder voor de hoogste eisen. De grote 
opening van 27 x 29 cm garandeert ook bij melig 
krachtvoer een storingvrij wegglijden. 

COWMASTER
MAAKT HET BESTE 
BEROEP TER WERELD
INDIVIDUELER.

TRANSPONDER STATION

COWMASTER

HET GEHELE PROGRAMMA 
Voor de opslag van krachtvoer of mineralen bieden wij van 
Wasserbauer u verschillende mogelijkheden: klassieke 
Trevira silo‘s in een staalconstructie hangend, buitensilo‘s 
of de integratie van reeds bestaande silo’s in ons systeem. 
Onze rail-systemen met vijzelaanvoer zorgen voor de 
automatische toevoer naar uw voersysteem.

KRACHTVOER VULLEN 
ALLES UIT ÉÉN HAND

KRACHTVOER

VULLEN / TRANSPORTEREN

AANSTURING EN CONTROLE
Het vullen wordt door het voersysteem zelf aangestuurd en nauwkeurig gecontroleerd. 
Op die manier wordt er gegarandeerd dat steeds voldoende krachtvoer in de appara-
ten aanwezig is en dat dit ook nauwkeurig wordt toebedeeld. Mochten enkele voer-
soorten op dreigen te raken, verschijnen er tijdig waarschuwingsmeldingen.
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INSTROOIROBOT 
FLYPIT

AAN HET GOEDE VAN DIEREN
Flypit biedt regelmatig strooisel dat is afgestemd op de 
behoeften van de dieren in de individuele boxen voor 
droog liggende gebieden en verbetert de hygiëne in de 
boxen. Dit is hoe de gezondheid van de dieren permanent 
wordt verhoogd in de stal.

DENKBAAR SYSTEEM
Het strooisel moet gewoon als ronde of vierkante balen in 
de port bunkers worden gevuld, waarna het volledig auto-
matische systeem het werk overneemt . Via een transport-
band of direct vanuit de Port bunkder bereikt het strooisel 
de Flypit  

Flypit bereikt elke hoek van de stal via rails aan het  
stabiele plafond, waar het versnipperd strooisel enkele 
keren per dag vers wordt gestrooid. 

FLYPIT 
INSTROOI ROBOT
TECHNOLOGIE VOOR
MEER FLEXIBILITEIT

WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE
WASSERBAUER
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LED-STATUSDISPLAY
Een unieke functie is de statusindicator met gekleurde 
LED-lampen, zodat de boer in een oogopslag ziet of alles 
naar behoren werkt.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE CONTROL
Met de COCO-besturing van Wasserbauer is de Flypit 
eenvoudig te programmeren en te bedienen. Op verzoek 
is een onderhoud op afstand van het systeem door de 
specialisten van Wasserbauer mogelijk!  

DIT BIEDT DE FLYPIT
–  Hightech-oplossing met speciale doseereenheid

–  Eenvoudige aanpassing achteraf voor elke stal

–  Flypit capaciteit 2000 liter

–  Bedrijfsspanning 24 V, batterijwerking 2 x 105 Ah,
 onderhoudsvrije batterijen

–  Elke rij boxen kan meerdere keren per dag worden  
 ingestrooid 

–  Afmetingen 2682 x 1454 x 1783 mm

U kunt de hoeveelheid te strooien product  voor elke 
individuele rij boxen afzonderlijk instellen. Alle functies 
kunnen eenvoudig worden bediend via uw mobiele tele-
foon of tablet. 

STOFVRIJE
Met een speciale afzuiging wordt het ontstane stof 
afgezogen. 

BOX VOOR HET OPSLAAN VAN STRO INCL STRO SCREEN SNIJWERK

INSTROOIROBOT 
FLYPIT

FLYPIT LOONT ZICH 

4 Vers stro meerdere keren per dag - 
 voor optimaal dierenwelzijn

4 Droog liggende oppervlakken en verbeterde hygiëne 
 in de boxen

4 Perfect voor de behoeften van de dieren, geplet stro

4 Meer flexibiliteit op de boerderij, meer tijdwinst

4 Verlaging van de kosten van stro-inname, 
 dankzij het flexibel regelbare strooiselvolume

 

4 Meer dan 50% strobesparingen

4 Enorme werklast verlaging 

4 Lagere stofbelasting

4		Status-LED-display

4		Gebruiksvriendelijk systeem met touch-pc

4		Onderhoud op afstand

FLYPIT 
MAAKT HET BESTE BEROEP TER 
WERELD AANGENAMER 

VOLLEDIG AUTOMATISCH VULLEN
DE FLYPIT OVER EEN TRANSPORTBAND
OF RECHTSTREEKS VANAF DE PORT BUNKER

FLYPIT RIJDT LANGS EEN RAIL
EN STROOIT DAGELIJKS VERS 
STRO IN UW STAL
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HET OPDRIJFHEK
Gestreste dieren geven minder melk. Dat was de basis 
voor de ontwikkeling van de CowBoy, een doordacht op-
drijfhek met kettingen voor stallen tot 100 m, verschillende 
breedtes of voor de toepassing buiten. Daarmee spaart 
u elke dag tijd – bij 50 koeien 15 minuten per melktijd, 
dus 30 minuten per dag. En het melken kan dus alleen 
worden gedaan. 

KOEIEN DRIJVER

COWBOY

COWBOY LOONT ZICH

4 Rustigere dieren hebben een betere melkopbrengst

4 Werkbesparing voor de „nieuwe vrijheid“ in het rundveehouden

4 Geen ergernissen met onwillige dieren 

4 Kortere wachttijden bij het melken

4 Meer veiligheid

4 Comfortabele afstandsbediening – 
 geen elektrisch installatiewerkzaamheden

4 Onderhoudsvrij

4 Geen wachtruimte nodig

4 Eenvoudig te monteren

30 MIN. TIJDWINST PER DAG 
DOOR WERKBESPARING
(BIJ 50 KOEIEN)

ALLE DIEREN BEREIKEN
De CowBoy rijdt op twee vlakke rails, waardoor rijden in 
bochten mogelijk is. Hij drijft de dieren ook uit de laatste 
hoeken en ligplaatsen, een wachtruimte is niet nodig.

COWBOY
MAAKT HET BESTE BEROEP 
TER WERELD
ONSPANNENDER. 

MET AFSTANDSBEDIENING
Dankzij afstandsbediening stuurt u de CowBoy aan van 
waar u wilt – ook in de melkstal. De kettingen worden 
vanaf uw handzender afgerold en lichte stroomstoten 
daarop afgegeven. Als de CowBoy onderweg is, meldt een 
akoestisch signaal de nadering aan de dieren. Deze gaan 
zelfstandig naar de melkstand. Er is ook een melkcaroussel- 
aansturing mogelijk. 

MET BATTERIJEN
Na gedane arbeid rijdt de CowBoy in zijn parkeerplaats, 
waar de gel-batterij automatisch wordt geladen. 
Het toepassen van batterijen vervangt kostbare 
sleepkabels. Zo bespaart u kosten en inspanningen. 

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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Wilt u onze nieuwste voersystemen 
in de praktijk In onze stal zien? 

U kunt zich aanmelden via onze 
vertegenwoordigingen.
Tel. 0043/7258/7464. 

Wij zien uw bezoek tegemoet!

KWALITEIT IN ONTWIKKELING EN PRODUCTIE
Onze leidende positie op gebied van innovaties heeft een 
sterk fundament: Wij werken met ervaren specialisten uit 
wetenschap en techniek samen. De resultaten van deze 
samenwerking worden in onze systemen toegepast. 

VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID
Eén ding is daarbij belangrijk: Wij produceren niet in 
lage lonenlanden, maar we zetten in op binnenlandse 
toeleveranciers en materialen. Zo garanderen wij de 
veiligheid en kwaliteit van onze producten en houden 
onze aanvoerlijnen kort.

EIGEN ONTWIKKELINGS- EN TESTSTAL: DIE FÜTTERUNGSWELT
Uit het bedrijf van Franz Wasserbauer senior is een moderne ontwikkelings- en teststal voortgekomen. Hier kunnen we 
elk van onze systemen door en door testen en serie-rijp laten worden. Dit onderscheidt onze producten van de andere 
mededingers op het voergebied.

SUCCES MET SYSTEEM

Dit alles is meer dan 30 jaar gele-
den begonnen: 
Franz Wasserbauer sen. ontwikkelt 
in de eigen werkplaats zijn eerste 
rundvee voersysteem. Vandaag is 
de familieonderneming marktleider 
voor geautomatiseerde voersyste-
men binnen Europa en bouwt zijn 
internationale positie verder uit.
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WASSERBAUER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LEIDEND IN HET VOEREN VAN RUNDVEE

WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME 

A-4595 WALDNEUKIRCHEN 
GEWERBESTRASSE 1 

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

MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT 

WWW.WASSERBAUER.AT

UW IMPORTEUR / DEALER

Afbeeldingen, maten en gewichten niet bindend. 
Wijzigingen voorbehouden.
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