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„Jestem z wykształcenia konstruktorem 
maszyn, a z zawodu rolnikiem – 
dlatego znam ten zawód oraz wszystkie 
jego blaski i cienie. I wiem, że nie ma 
lepszej pracy niż zawód rolnika. My w 
firmie Wasserbauer sprawiamy, że jest 
jeszcze lepsza.“

    Franz Wasserbauer
    Prezes Zarządu

OD FIRMY LOKALNEJ DO 
GLOBALNEGO GRACZA

Wszystko zaczęło się ponad 30 lat temu: mój ojciec, 
Franz Wasserbauer, zaprojektował dla swojego 
gospodarstwa system karmienia bydła. Ten pionierski 
wyczyn był kamieniem węgielnym naszego 
innowacyjnego przedsiębiorstwa rodzinnego.

Z biegiem lat w firmie Wasserbauer doskonaliliśmy 
know-how. To był sukces: dzisiaj oferujemy klientom 
z całego świata jedyne w swoim rodzaju systemy 
karmienia. W tej branży jesteśmy liderem rynku w 
Europie. Przez te wszystkie lata rosnęliśmy 
powoli, ale pewnie i pozostaliśmy wierni naszej 
głównej działalności.

W oborze są różnorakie systemy, ale naszą 
specjalizacją jest i pozostanie karmienie automatyczne.

Cieszę się, że wkrótce będą mógł Państwa zaliczyć 
do grona naszych zadowolonych klientów!

Wasz Franz Wasserbauer

To ludzie robią różnicę:
pracownicy firmy Wasserbauer znają dzień 
powszedni rolnika, często również z własnego 
doświadczenia. Nasi klienci to czują.

ROLNIK -  
NAJLEPSZA PRACA NA ŚWIECIE. 
MY SPRAWIAMY, ŻE JEST JESZCZE LEPSZA!
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ŻYCIE TRADYCJĄ
Będąc rolnikiem żyje się zawodem z tradycją: jest on 
mocno zakotwiczony w naszym społeczeństwie, nawet 
jeśli ono tak bardzo się zmienia. W firmie Wasserbauer 
jesteśmy tego świadomi – rolnicy będą potrzebni także 
jutro, gdyż zabezpieczają podstawy naszego życia na 
całe pokolenia w przyszłości. Wspieramy Was przy tym z 
całych sił.

MYŚLEĆ DO PRZODU
Od rolnika wymaga się dzisiaj solidnej wiedzy 
specjalistycznej i sporej elastyczności. Kto podejmuje się 
nowych rozwiązań, ten w przyszłości jeszcze lepiej będzie 
reagował na zmiany rynkowe. Pomyślcie razem z nami o 
krok do przodu!

ROZWÓJ PRZEZ MODERNIZACJĘ
Automatyzacja jest istotną częścią nowoczesnego 
prowadzenia gospodarstwa. Nasze automatyczne 
systemy karmienia podwyższają Waszą konkurencyjność 
i sprawiają, że zawód rolnika jest jeszcze atrakcyjniejszy – 
dla Was, a także dla kolejnego pokolenia.

BUDOWANIE ZAUFANIA
Nasze systemy karmienia są stale doskonalone. Jednak 
jedna rzecz pozostaje przez całe lata taka sama: nasza 
niezawodna jakość i osobiste doradztwo dla Klientów. 
W firmie Wasserbauer pomagamy Wam całym naszym 
doświadczeniem i wiedzą. Możecie na nas polegać.

TEGO SIĘ TRZYMAMY„Chcę zostać rolnikiem.“

NAJLEPSZA PRACA NA ŚWIECIE –
Z PRZYSZŁOŚCIĄ!
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PROSTE STEROWANIE
„Pracuję na COCO“. Tam, gdzie umieszczono tę 
wskazówkę, mieści się jedyny w swoim rodzaju so-
lidny system obsługi. Sterowanie to jest wyjątkowe 
w aspekcie komfortu, funkcji i zarządzania danymi.
Sterowanie jest łatwe w obsłudze i chronio-
ne przed pyłem i wodą rozpryskową przez 
wytrzymałą obudowę. Ponadto oferujemy Państwu 
serwis podwyższający dodatkowo komfort i 
bezpieczeństwo użytkowania.

„Wszystkie systemy COCO można obsługiwać za 
pomocą komputera, smartfona, laptopa i tabletu.“

COCO COW CONTROL
SPRAWIA, ŻE NAJLEPSZA PRACA 
NA ŚWIECIE JEST BARDZIEJ 
KOMFORTOWA.

STEROWANIECOCO

COCO SIĘ OPŁACA
4	Dostęp poprzez komputer, tablet i komórkę na 
 całym świecie – wiadomości na maila, które   
 informują Was o wszystkim na bieżąco

4 Na życzenie konserwacja zdalna przez naszych   
 specjalistów, aby zawsze móc dokonywać 
 optymalizacji.

ZYSK NA CZASIE 
Mówiąc krótko: automatyczne karmienie pozwala 
oszczędzać czas. Czas, który możecie spożytkować 
na ważne rzeczy w życiu – dla swojej rodziny, na swój 
odpoczynek albo także na inne zadania rolnika.

GOSPODARNOŚĆ 
Inwestycja w automatyczny system karmienia musi się 
przede wszystkim opłacać. A on jest opłacalny tylko wtedy, 
gdy dzięki niemu poprawia się zdrowie zwierząt, gdy 
możecie nadal podwyższać mleczność i obniżać swoje 
koszty energii. W tym celu w firmie Wasserbauer dajemy 
z siebie wszystko każdego dnia.

PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOWI
Sam dobry system karmienia nie jest wystarczający, 
musi on być także łatwy w obsłudze. W firmie 
Wasserbauer zwracamy na to uwagę przy wszystkich 
naszych rozwiązaniach: aby dało się nimi łatwo sterować 
i były przyjazne użytkownikowi – tylko tak zalety naszych 
systemów wyjdą Wam bezpośrednio na dobre. 

SERWIS – KONSERWACJA ZDALNA
Od lat możliwy jest dostęp serwisu do parametrów 
instalacji Wasserbauer. Także COCO jest zaprogramowane 
tak, aby nasi specjaliści mogli zdalnie uzyskać dostęp do 
Waszego urządzenia. W ten sposób cenne wsparcie jest 
na naciśnięcie klawisza.

INWESTYCJA, KTÓRA SIĘ OPŁACA

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

SUKCES 
EKONOMICZNY DZIĘKI 

OPTYMALIZACJI 

JAKOŚĆ MLEKA
ILOŚĆ MLEKA

CIĄGŁOŚĆ W 
KARMIENIU

WASSERBAUER 

KARMIENIE 
Z WARTOŚCIĄ 

DODANĄ

POLEPSZENIE 
JAKOŚCI 

ŻYCIA DZIĘKI 
OSZCZĘDNOŚCI 

CZASU

UŁATWIENIE 
PRACY POPRZEZ 
AUTOMATYZACJĘ

4
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NANOConcept: NOWY WYMIAR KARMIENIA

ZARZĄDZANIE DANYMI

DIGI MILK

Dzięki NANOConcept Wasserbauer oferuje Wam szyte na miarę całościowe rozwiązanie 
w celu optymalnego zaopatrzenia zwierząt. Skonfigurujcie ze wsparciem naszych 
doświadczonych specjalistów indywidualną technikę karmienia, dopasowaną 
perfekcyjnie do właściwości Waszego gospodarstwa. Daleko idąca automatyzacja 
pozwoli Wam oszczędzić dużo czasu i wyraźnie ułatwi pracę. Przede wszystkim 
zaś: dzięki rewolucyjnej całościowej koncepcji macie kontrolę nad swoimi kosztami 
karmienia i wymiernie podwyższacie wydajność zwierząt.

NANOConcept integruje także jedyne w swoim rodzaju zarządzanie danymi. Przenieście swoje indywidualne receptury 
na karmienie do systemu i wprowadźcie jednocześnie wszystkie decydujące informacje o swoich zwierzętach. Za 
pomocą analizy danych możecie dokładnie sprawdzić efektywność i ekonomiczność karmienia oraz planowo je 
zoptymalizować. Na dodatek określicie, z którymi partnerami w sieci się komunikujecie i dzielicie istotne dane.

CAŁOŚCIOWY SYSTEM

NANO Concept

NAKARMCIE SWOJĄ SIEĆ DANYMI

Zarządzanie danymi dla gospodarstw z bydłem mlecznym 

DIGI MILK SIĘ OPŁACA 

4  Obliczenia racji pokarmowych dla bydła mlecznego
4 kompletne obliczenie paszy podstawowej i treściwej 
4 kalendarz rujowy
4 kompletny krowi kalendarz
4  import i eksport danych z wybranymi partnerami
4  analizy ilościowe paszy na zwierzę
4  analizy ekonomiczne dotyczące ilości 
 paszy i jej kosztów
4  notatki dotyczące dziennych, miesięcznych 
 i rocznych ilości paszy na zwierzę, grupę lub stado

Zarządzanie danymi dla gospodarstw z bydłem opasanym 

MAST HAVE SIĘ OPŁACA 

4  Obliczenia racji pokarmowych dla opasów
4  automatyczne podwyższanie ilości paszy 
4  swobodnie programowalna krzywa żywienia
4  analiza ilości paszy na boks
  – łączna ilość na boks i okres opasu
  – łączna ilość na dzień
  – koszty racji paszy
  – koszty racji paszy w cyklu opasania
4  codzienny przyrost masy na boks
  – codzienny przyrost masy na zwierzę
4  import i eksport danych z wybranymi partnerami

ZARZĄDZANIE DANYMI

MAST HAVE

SREBRNY MEDAL 
NA TARGACH 
EUROTIER 2018

NANONATURAL

Naturalny apetyt zwierząt jako podstawa 
karmienia: 

W ten sposób NANOConcept przyczynia się do 
lepszego zdrowia zwierząt.

AUTOMATIC

Zautomatyzowane procesy: 

NANOConcept przejmuje proces karmienia i 
minimalizuje Wasz nakład pracy. 

NETWORK

Indywidualna sieć danych: 

NANOConcept stawia na ekonomiczną analizę 
Waszych danych żywieniowych i organizuje 
przepływ danych z wybranymi partnerami.

OVERALL SYSTEM

Skonfigurujcie swój indywidualny, całościowy system: 

NANOConcept jednoczy wszystkie czynniki w 
jednym ogólnym systemie i uzyskuje wyraźny wzrost 
wydajności dzięki inteligentnej optymalizacji karmienia.

NANO

NANO NANO
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WASSERBAUER

SHUTTLE
ECO

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

WARIANT 1: NAPEŁNIANIE BEZPOŚREDNIE 
SHUTTLE ECO W SILOSIE PRZEJAZDOWYM Z WINDĄ

WARIANT 2: NAPEŁNIANIE SHUTTLE ECO 
PRZEZ PORT (SWOBODNY SPADEK LUB 
TAŚMOCIĄG)

STEROWANIE 
COCO

DODAWANIE PASZY 
TREŚCIWEJ I SUBSTANCJI 
MINERALNYCH

ROZDZIELANIE PASZY PRZEZ SHUTTLE ECO /
INDYWIDUALNE MIESZANIE PASZY

CIĘCIE I MIESZANIE 
PASZY W SHUTTLE ECO

SKONFIGURUJCIE OPTYMALNY CAŁOŚCIOWY SYSTEM DLA SWOJEGO GOSPODARSTWA

ROBOT PASZOWY

SHUTTLE ECO

NANOConcept 

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
robot paszowy
SHUTTLE ECO

Sterowanie
COCO

technika napełniania
PORT / LIFT

zarządzanie danymi
DIGI MILK / MAST HAVE

Całościowy system NANOConcept / możliwości konfiguracji:
WASSERBAUER

LICZY SIĘ KAŻDY KILOWAT
Otrzymujecie solidny i wydajny system, 
wykorzystujący optymalnie każdy kilowat. Nasze 
doświadczenia z Butler Gold i jego wyrafinowanym 
systemem magnesów i ładowania wpłynęły na 
rozwój Shuttle Eco.

ROBOT PASZOWY SHUTTLE ECO
INTELIGENTNA AUTOMATYZACJA 
W OBORZE

DOKŁADNIE DOZOWANA DOSTĘPNOŚĆ 
PASZY PRZEZ 365 DNI W ROKU 
24 GODZINY NA DOBĘ 
Shuttle Eco o pojemności 2,2 m³ jest zwrotnym, 
autonomicznie jeżdżącym robotem paszowym. Jest on 
wyposażony w akumulator najnowszej generacji 
i w specjalnie skonstruowany mieszalnik z tworzywa 
sztucznego, wykonany z materiału odpornego na 
zużycie. Shuttle Eco zaopatruje Wasze zwierzęta 
całodobowo przez 365 dni w roku dokładnie 
odmierzonymi ilościami świeżej paszy. Ten pracowity 
pomocnik nie potrzebuje urlopu lub wolnego weekendu!

ZDROWIE ZWIERZĄT JEST NA 
PIERWSZYM MIEJSCU
Optymalne karmienie jest najważniejszym czynnikiem 
troski o Wasze zwierzęta. Lepsze przyswajanie paszy 
prowadzi do większej wydajności, a tym samym do 
wzrostu zysku Waszego gospodarstwa. Dzięki częstemu 
karmieniu małymi ilościami pozostałości karmy są 
minimalne, a wspierany jest naturalny apetyt zwierząt. 
Następstwem tego jest lepsze zdrowie zwierząt. 
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PODAWANIE WEDŁUG GRUP 
TECHNOLOGICZNYCH
Shuttle Eco zestawia Wasze indywidualne mieszanki 
paszowe i podaje zwierzętom optymalne racje paszy 
podstawowej i treściwej.

PERFEKCYJNIE POCIĘTE I WYMIESZANE
Pasza jest perfekcyjnie cięta i mieszana z odpowiednimi 
komponentami paszy treściwej i składnikami mineralnymi. 
Shuttle Eco jedzie następnie w pełni automatycznie przez 
oborę i wydziela paszę.

NAPEŁNIANIE PRZEZ PORT LUB WINDĘ
W zależności od receptury Shuttle Eco pobiera 
poszczególne składniki paszy z portu lub poprzez windę 
bezpośrednio z silosu przejazdowego.

SPRAWDZONA TECHNIKA BUTLER OD 
PONAD 15 LAT
Shuttle Eco jest także wyposażony w „funkcję Butler“ – 
w ten sposób może odsuniętą paszę z powrotem zsunąć 
do przegrody. Można przestawiać wysokość łyżki do 
„funkcji Butler“ i w ten sposób ułatwiać jazdę po 
gospodarstwie.

SHUTTLE ECO SIĘ OPŁACA:

4  przyjazny środowisku dzięki systemowi akumulatorów

4  napęd na żywotną litowo-jonową baterię wysokiej  
 jakości

4 prowadzenie trasy przez magnesy w podłodze 

4  funkcja Butler (dosuwanie paszy)

4  bezproblemowe stosowanie w kilku oborach

4  świeża, dobrze wymieszana racja paszy dla każdej  
 grupy technologicznej

4 dokładne ważenie – dozowanie zależne od 
 odcinków drogi

4  Mieszalnik wolnospadowy oszczędzający 
 paszę, bez rozdrabniania paszy na mus

4  inteligentne i proste sterowanie

4  pokonuje wzniesienia do 10%

 

IDEALNE DO STOSOWANIA W: 
–  gospodarstwach mleczarskich do ok. 200 sztuk  
 dużych przeliczeniowych

–  gospodarstwach hodowli opasów do ok. 400 byków

SHUTTLE ECO
SPRAWIA, ŻE 
NAJLEPSZA PRACA 
NA ŚWIECIE JEST 
RENTOWNIEJSZA

ŁATWE PLANOWANIE 
TRASY
Dzięki magnesom w podłodze robot 
paszowy może też być bez problemu 
wykorzystywany w kilku oborach – 
trasa musi zostać tylko raz 
zaprogramowana w sterowaniu.

STACJA ŁADOWANIA
Shuttle Eco ładowany jest przez 
innowacyjną stację ładowania. Aby 
podwyższyć wydajność akumulatora, 
Shuttle Eco napełniany jest w porcie 
lub windą bezpośrednio przy silosach 
przejazdowych, a następnie w celu 
przeprowadzenia procesu mieszania
wraca do stacji ładowania.

ECO TECHNIK
Moduły baterii bazują na żywotnych 
ogniwach litowo-jonowych wysokiej 
jakości, charakteryzujących się wysoką 
energią właściwą i wydajnością oraz 
dobrą odpornością na cykle ładowania 
i rozładowania bez efektu pamięci. 
Kontakty ogniw są odporne na wibracje 
i trwałe, chłodzone przez styki 
biegunowe, co gwarantuje 
homogeniczną temperaturę modułową 
i długą żywotność.

ROBOT PASZOWY

SHUTTLE ECO
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INDYWIDUALNE KARMIENIE
I DOKŁADNIE DOZOWANE RACJE
W Power Shuttle można perfekcyjnie pociąć i wymieszać 
nawet 3 m³ paszy. Według skrojonego na miarę 
programowania przejedzie także przez kilka obór, aby 
kilkukrotnie wyłożyć zwierzętom ich idealne racje – to 
odpowiada naturalnemu apetytowi. Racje są indywidualne, 
porcjowane według grup technologicznych. 
Power Shuttle jest zaprojektowany na dowolnie dużo 
rodzajów paszy podstawowej, pasz treściwych i 
składników mineralnych oraz pasz płynnych. W ten 
sposób możecie tworzyć własne, indywidualne recepty 
specjalnie dla swoich grup technologicznych.

ŁATWY MONTAŻ
Cała masa Power Shuttle spoczywa na czterech kołach, 
posługuje się on jedynie prowadnicą biegnącą wzdłuż 
kraty do karmienia. Lekka konstrukcja może zostać 
wbudowana tanio i prosto. 

PASZA PODSTAWOWA I TREŚCIWA
Boksy do paszy podstawowej (My Port, Smart Port) 
napełniane są sianem, słomą, blokami lub belami z 
silosu. Kiszonka jest transportowana przenośnikiem 
podłogowym do urządzenia frezującego, gdzie 
dokonywane jest świeże i czyste frezowanie. 
Bezpośrednio z portów lub przez taśmociąg pasza 
dostaje się do Power Shuttle.

Innowacyjny system ważenia pozwala na odpowiednią 
precyzję, a kilka portów do paszy podstawowej pozwala 
na najróżniejsze receptury. Do młóta, wysłodków 
buraczanych lub pulpy stosuje się Uni Porty z 
przenośnikiem ślimakowym.

POWER SHUTTLE 
ROBOT PASZOWY
WIĘCEJ MOCY DLA 
WASZEJ OBORY

ROBOT PASZOWY

POWER SHUTTLE

ZASILANIE PORTU PASZĄ 
PODSTAWOWĄ, BELE I BLOKI
SĄ FREZOWANE NA ŚWIEŻO

POWER SHUTTLE 
NAPEŁNIANY JEST
PASZĄ PODSTAWOWĄ 
PRZEZ TAŚMOCIĄG

DODAWANIE PASZY 
TREŚCIWEJ I
KOMPONENTÓW 
SKŁADNIKÓW MINERALNYCH

CIĘCIE I MIESZANIE
PASZY W POWER 
SHUTTLE

STEROWANIE 
COCO

ZINTEGROWANY BUTLER
DOSUWA PASZĘ
(MOŻLIWE JEST KARMIENIE 
WABIĄCE)

POWER SHUTTLE PRZEJEŻDŻA 
PRZEZ OBORĘ I PODAJE 
ZWIERZĘTOM INDYWIDUALNIE 
ZAPROGRAMOWANĄ RACJĘ 
PASZY

KONFIGUROWANIE OPTYMALNEGO
CAŁOŚCIOWEGO SYSTEMU DLA 
WASZEGO GOSPODARSTWA

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER

robot paszowy
POWER SHUTTLE

Sterowanie
COCO

technika napełniania
PORT / LIFT

zarządzanie danymi
DIGI MILK / MAST HAVE

Całościowy system NANOConcept / możliwości konfiguracji:

WASSERBAUER

POWER
SHUTTLE

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

NANOConcept 
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KARMIENIE AUTOMATYCZNE
Power Shuttle przejeżdża do stołu paszowego i tam 
zaopatruje poszczególne grupy.

OPTYMALNE MIESZANIE
Wszystko jest perfekcyjnie cięte i mieszane z 
odpowiednimi komponentami paszy treściwej i 
składników mineralnych.

CZYSTA ROBOTA
Kilka razy dziennie Power Shuttle wykonuje swoją 
„funkcję Butler“ – podsuwa odsuniętą paszę z 
powrotem do przegrody i posypuje ją na przynętę paszą 
treściwą.

PASZA À LA CARTE
Na bazie Waszych receptur potrzebna pasza 
jest ściągana i transportowana taśmociągiem lub 
bezpośrednio do Power Shuttle.

POWER SHUTTLE SIĘ OPŁACA:

4  mieszalnik pionowy o 3 m³ objętości ze specjalną  
 powłoką Inox

4  homogeniczne i precyzyjne mieszanie

4  4 noże tnące optymalnie rozdrabniają paszę

4  tandemowy układ jezdny (jedzie przy podłodze)

4  mieszalnik wolnospadowy oszczędzający paszę, 
 bez rozdrabniania paszy na mus

4  inteligentne i proste sterowanie

4  dokładne ważenie – dozowanie zależne od 
 odcinków drogi

4 mieszalnik może dawkować paszę z jednej lub 
 z obu stron

4  Power Shuttle pokonuje wzniesienia do 4%

4  żywotna szyna prądowa 400V

4  zasilanie w energię przez całą dobę

4 brak napędu akumulatorowego, stąd brak potrzeby  
 ładowania

4  pasza treściwa jako przynęta

4 zintegrowana funkcja Butler (dosuwanie paszy)

IDEALNE DO STOSOWANIA W: 
–  gospodarstwach mleczarskich do ok. 600 sztuk  
 dużych przeliczeniowych

–  gospodarstwach hodowli opasów do ok. 1000 byków

PO PROSTU INTELIGENTNE 
Sterowanie jest łatwe w obsłudze 
i chronione przed pyłem i wodą 
rozpryskową przez wytrzymałą 
obudowę. Power Shuttle pracuje w 
COCO – korzystajcie z komfortu 
naszego systemu Cow Control 
(patrz strona 7).

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
System wolnospadowy mieszalnika 
pionowego jest bardzo oszczędny. 
Małe ilości i krótkie czasy mieszania 
skutkują małym zużyciem energii, a 
specjalna powłoka w mieszalniku - 
minimalnym zużyciem. Zbędny jest 
traktor i wóz paszowy, a paliwo i czas 
pracy zaoszczędzone.

HOMOGENICZNE MIESZANIE
Sterowanie prędkością obrotową 
przy cięciu i mieszaniu gwarantuje 
najlepszą możliwą jakość paszy. 
Obojętnie, czy pasza podstawowa 
jest wilgotna, sucha, długa czy krótka, 
mieszanie jest wyjątkowo 
homogeniczne.

ROBOT PASZOWY

POWER SHUTTLE

POWER SHUTTLE
SPRAWIA, ŻE 
NAJLEPSZA PRACA 
NA ŚWIECIE JEST 
BARDZIEJ DOCHODOWA.
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PORT SIĘ OPŁACA:
 
4 Wasz nakład pracy przy karmieniu 
 ogranicza się jedynie do tego, aby napełniać 
 port co trzy – cztery dni

4 indywidualna możliwość konfigurowania 
 różnych receptur

4  innowacyjny system ważenia do precyzyjnego 
 dozowania wymaganych ilości paszy

4  odpowiedni do wszystkich rodzajów pasz

PORT 
ZBIORNIK ZAPASOWY DO  
RÓŻNYCH RODZAJÓW PASZY 
PODSTAWOWEJ

ŚWIEŻE I Z PRECYZJĄ
Pasza transportowana jest przenośnikiem podłogowym 
do urządzenia frezującego, gdzie warstwa jest ściągana 
w sposób czysty i świeży. Innowacyjny system 
ważenia pozwala przy tym na odpowiednią precyzję. 
Bezpośrednio z portu lub przez taśmociąg pasza dostaje 
się do Shuttle Eco lub do Power Shuttle.

INDYWIDUALNE KOMBINACJE PORTU
Trzy wersje podstawowe i indywidualne kombinacje 
portów pozwalają na najróżniejsze receptury i dokładne 
dozowania. Tym samym możecie optymalnie zaplanować 
swój czas pracy. W zależności od wielkości gospodarstwa 
musicie napełniać port tylko co 3 – 4 dni i dzięki temu 
zawsze możecie sobie zapewnić wolny weekend.

NAPEŁNIANIE SHUTTLE ECO LUB 
POWER SHUTTLE BEZPOŚREDNIO Z 
PORTU (WOLNOSPADOWO)

WŁAŚCIWY PORT DO KAŻDEGO 
RODZAJU PASZY
My Port do siana, słomy, bloków lub bel silosowych
(opcjonalnie można ustalić wymiar długości i liczbę 
walców frezujących dokładnie do Waszych wymagań) 

Smart Port do luźnych rodzajów paszy (siano, słoma)

Uni Port do młóta, wysłodków buraczanych lub pulpy, CCM

Doradzamy Państwu osobiście i profesjonalnie na temat wszystkich 
wersji i możliwości wyposażenia.

NAPEŁNIANIE SHUTTLE ECO LUB 
POWER SHUTTLE PRZENOŚNIKIEM 
TAŚMOWYM

TECHNIKA NAPEŁNIANIA

PORT

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER

robot paszowy
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

technika napełniania
PORT 

Całościowy system NANOConcept / możliwości konfiguracji:

Sterowanie
COCO

zarządzanie danymi
DIGI MILK / MAST HAVE

WASSERBAUER

PORT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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WASSERBAUER

LIFT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

TECHNIKA NAPEŁNIANIA

LIFT
”LIFT“ SIĘ OPŁACA: 

4 Jednorazowy, prosty montaż w silosie 

4 Wasz nakład pracy ogranicza się 
 do napełnienia
 silosu przejazdowego (zakiszania)

4 niskie koszty energii 

– idealna do kompaktowych układów 
 wewnętrznych gospodarstwa z krótkimi drogami

– nie są potrzebne inne urządzenia rozładowcze

PASZA JEŹDZI DZIĘKI SYSTEMOWI ”LIFT“ 
System ”Lift‘‘ jest instalowany w silosie raz – i to by było 
na tyle, jeśli chodzi o pracę dla Was na kolejne tygodnie 
czy miesiące. Następnie urządzenie frezujące 
automatycznie zgarnia paszę z wierzchu w silosie i 
zasysa bezpośrednio do Shuttle – na jeden silos 
potrzebne jest jedno urządzenie z funkcją ”Lift“.

LIFT 
W PEŁNI AUTOMATYCZNY 
SYSTEM POBIERANIA 
Z SILOSU

BEZPOŚREDNIE NAPEŁNIANIE SHUTTLE ECO Z 
SYSTEMEM „LIFT“ W SILOSIE PRZEJAZDOWYM

NISKIE KOSZTY ENERGII 
Nie potrzebujecie ani traktora z urządzeniem do 
pobierania, ani ładowarki podwórzowej z urządzeniami 
technicznymi do pobierania. Koszty energii 
wykorzystywanej przez system „Lift“ są poza tym bardzo 
niskie, dzięki oszczędnemu napędowi na prąd i jedyny w 
swoim rodzaju nadzór sterowania.

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER

robot paszowy
SHUTTLE ECO / POWER SHUTTLE

technika napełniania
LIFT 

Całościowy system NANOConcept / możliwości konfiguracji:

Sterowanie
COCO

zarządzanie danymi
DIGI MILK / MAST HAVE
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POWER SHUTTLE / SHUTTLE ECO
Dla każdego kojca mieszana jest indywidualna racja i 
podawana kilka razy dziennie. Rację możecie codziennie 
dopasować poprzez analizę aktualnej masy i przyrostów 
dziennych, co pozytywnie wpływa na Wasz sukces w 
opasaniu.

SYSTEMY KARMIENIA SIĘ OPŁACAJĄ

4 wyższy pobór paszy podstawowej

4 wyższa efektywność karmienia

4 wyższe dzienne przyrosty masy

4 większa wydajność opasowa

4 spokojne byki, brak stresu

4 mniejsze ryzyko zranienia się zwierząt

4 elastyczność w codziennej pracy

4 oszczędność Waszej siły roboczej

4 oszczędność czasu: więcej czasu na inne zadanie 
 i dla Waszej rodziny

4 inteligentne i proste sterowanie

4 pasujące do każdej obory 

4 łatwe w montażu

”MAST HAVE” 
ZARZĄDZANIE DANYMI DLA 
GOSPODARSTW Z BYDŁEM 
OPASANYM

4  Obliczenia racji pokarmowych dla opasów
4  automatyczne podwyższanie ilości paszy 
4  swobodnie programowalna krzywa żywienia
4  analiza ilości paszy na boks
  –  łączna ilość na boks i okres opasu
  –  łączna ilość na dzień
  –  koszty racji paszy
  –  koszty racji paszy w cyklu opasania
4  codzienny przyrost masy na boks
  –  Dzienny przyrost na każde zwierzę
4  import i eksport danych z wybranymi partnerami

OPAS BYDŁA 
SYSTEMY PASZOWE 
DLA WIĘKSZEJ WYDAJNOŚCI 
OPASOWEJ

BUTLER GOLD 
Butler Gold może być wyposażony w dwa rodzaje paszy. 
Na przynętę można posypać karmę paszą treściwą 
lub przenośnikiem ślimakowym wmieszać ją do racji 
żywieniowej. W ten sposób możecie indywidualnie 
karmić grupy.

BUTLER SILVER
Co parę godzin Butler Silver przesuwa odsuniętą paszę 
z powrotem do przegrody i posypuje ją nawet dwoma 
rodzajami paszy treściwej, mineralnej lub płynnej. To 
podwyższa codzienne przyrosty masy.

BULLENMEISTER / LOCKBOY
BullenMeister zasila do 50 boksów nawet 9 rodzajami 
paszy treściwej z indywidualnie dopasowanymi racjami. 
W ten sposób każde zwierzę otrzymuje rację dokładnie 
dopasowaną do swojej fazy opasu.
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BUTLER GOLD 
PRZESUWACZ PODGARNIACZ 
PASZY 

JEDEN BUTLER GOLD DO 
WSZYSTKICH OBÓR
Jedno urządzenie można stosować w kilku oborach. 
Bez wysiłku pokonuje wzniesienia. Obory z zakrętami 
nie są problemem. Kompaktowy i zwrotny, perfekcyjny 
pomocnik w karmieniu dla całego gospodarstwa.

JEDYNE SAMOJEZDNE URZĄDZENIE, 
KTÓRE NIE ZAGĘSZCZA
Butler Gold przesuwa luźną paszę do stołu 
paszowego nie ściskając jej. Dzięki swojemu specjalnemu 
przenośnikowi ślimakowemu zachowane pozostają 
świeżość i jakość, a Wasze zwierzęta są zachęcane do 
pobierania paszy.

PRZESUWACZ 

PODGARNIACZ PASZY

BUTLER GOLD
WASSERBAUER

BUTLER
GOLD

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

INNOWACYJNA STACJA ŁADOWANIA
Stacja decyduje sama, czy i kiedy należy naładować 
akumulatory i w ten sposób niezwykle wydłuża ich 
żywotność. Aby przejazd do przywiezienia paszy 
pozostawał wolny, Butler Gold po jednym naciśnięciu 
guzika może wyjechać z obory. Do swobodnie 
umieszczanej stacji ładowania mogą najeżdżać 
nawet ciężkie pojazdy.

PROSTE URUCHOMIENIE
Butler Gold może zostać zintegrowany w każdej oborze 
minimalnym nakładem pracy. Orientuje się on według 
magnesów o wymiarze 5 mm mocowanych w podłodze 
w odstępie co ok. 2 m wzdłuż trasy przejazdu. Droga 
musi zostać wprowadzona do pamięci tylko raz poprzez 
sterowanie.LIDER W KARMIENIU BYDŁA

WASSERBAUER
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TO OFERUJE BUTLER GOLD
–  rozwiązanie zaawansowanej technologii ze 
 specjalnym przenośnikiem ślimakowym

–  proste przezbrajanie dostosowawcze do każdej obory

–  inteligentna, przenośna stacja ładowania

–  napięcie robocze 24 V, napęd na baterie 2 x 105 Ah,  
 baterie bezobsługowe

–  silnik bezszczotkowy, bezobsługowy

–  masa 700 kg

–  wymiary 2.000 mm x 1.100 mm x 850 mm

BUTLER GOLD SIĘ OPŁACA:
4 inteligentne i ciągłe dosuwanie paszy

4 luźna, przemieszana pasza

4 więcej elastyczności w gospodarstwie, więcej   
 zaoszczędzonego czasu

4 dobra dyspozycyjność paszy przez całą dobę

4 wyższy pobór paszy podstawowej przez zwierzęta

4 poprawiona efektywność paszowa

4 wzrost dobrostanu zwierząt

4 podwyższa mleczność Waszego stada, także krowy z  
 niższych grup dają stale więcej mleka

4 więcej aktywności przy robocie udojowym 

4  wysoka rentowność ekonomiczna

BUTLER GOLD 
SPRAWIA, ŻE NAJLEPSZA 
PRACA NA ŚWIECIE JEST 
BARDZIEJ PRZYJAZNA 
DLA RODZINY.

MISTRZOWSKA PRACA PRZESUWACZA PODGARNIACZA PASZY 
PORÓWNANIE ŁADOWARKI KOŁOWEJ Z BUTLER GOLD 

PRÓBA: RODZINA HECHT / BADENIA-WIRTEMBERGIA, NIEMCY / 100 KRÓW 
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POBIERANIA 
SUCHEJ MASY
DZIENNIE

ŁADOWARKA 
KOŁOWA

18,70

BUTLER 
GOLD

19,60

ZYSK NA CZASIE DZIĘKI 
OSZCZĘDNOŚCI NA PRACY

NAWET 70 %

PRZESUWACZ 

PODGARNIACZ PASZY

BUTLER GOLD

KARMIENIE NA PRZYNĘTĘ
W celu „przynęcenia“ Butler Gold podczas swoich 
przejazdów rozsypuje małe ilości paszy treściwej lub 
minerałów na paszę podstawową. Można przy tym 
równocześnie wydzielać dwa różne rodzaje paszy. W 
ten sposób wspiera się naturalny apetyt zwierząt. Dzięki 
pobudzeniu aktywności Waszych krów wyraźnie zwiększa 
się także częstotliwość dojenia przy robocie udojowym. 
Obie czynności zwiększają mleczność i poprawiają 
zdrowie zwierząt.

STEROWANIE PRZYJAZNE DLA 
UŻYTKOWNIKA
Butler Gold można dzięki jego sterowaniu z dziecięcą 
łatwością programować i obsługiwać. Ponadto oferujemy 
Państwu aplikacje dodatkowo podwyższające komfort i 
bezpieczeństwo użytkowania:

–  dostęp przez komputer, tablet i komórkę 
 na całym świecie

–  zgłoszenia przez mail, informujące Was na bieżąco 
 o wszystkim

–  na życzenie konserwacja zdalna przez naszych 
 specjalistów, aby zawsze móc dokonywać 
 optymalizacji
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GENIALNA KONCEPCJA
Wykonując nawet 30 przejazdów dziennie nasz Butler 
Silver przesuwa odsuniętą paszę z powrotem do prze-
grody: siano, kiszonkę lub zielonkę. Na „przynętę“ wysy-
puje małą ilość paszy treściwej, minerałów lub wylewa 
paszę płynną na paszę podstawową. Można przy tym 
jednocześnie wydzielać dwa różne rodzaje paszy. 
Pobudza to naturalny apetyt zwierząt – przychodzą się 
paść kilka razy dziennie.

ZDROWSZE ZWIERZĘTA
Kiedy Wasze zwierzęta kilka razy dziennie spożywają 
mniejsze ilości, oddziałuje to pozytywnie na wartość pH w 
żwaczu i na pobieranie paszy podstawowej. Zalety:
podwyższona mleczność, znacznie mniejsze obciążenie 
wątroby, mniejsze zakłócenia płodności i mniej 
problemów z racicami.

WIĘCEJ AKTYWNOŚCI, WIĘCEJ 
WYDAJNOŚCI
Wzrost aktywności Waszych krów podwyższa wyraźnie 
częstotliwość przy robocie udojowym i mleczność. 12 
przysunięć paszy Butlerem dziennie, zamiast 4 ręcznych 
sprawia, że bydło mleczne zwiększa wydajność nawet o 
4,98 kg bez zwiększania ilości paszy treściwej*.
*Według studiów Instytutu Badawczego Produkcji Zwierzęcej w Pradze 
oraz Dr. Thomasa Guggenbergera z LFZ Raumberg/ Gumpenstein
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CODZIENNE PRZEJAZDY BUTLER SILVER 
STUDIUM INSTYTUTU BADAWCZEGO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W PRADZE
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PODGARNIACZ PASZY
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WASSERBAUER

BUTLER
SILVER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER
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SWOBODNY PRZEJAZD 
Szyna może zostać automatycznie podniesiona na czas 
przejazdu traktorów lub ładowarek. Także Wasz Butler 
może być podniesiony na każdym miejscu kraty do 
karmienia. To oszczędza miejsce, a przydział paszy 
podstawowej ma swobodny przejazd. Podczas postoju 
w stacji akumulatory 24V są ponownie ładowane.

MNIEJ PRACY, WIĘCEJ CZASU
Dzięki Butlerowi oszczędzacie nawet 70 % Waszego 
czasu pracy, oszczędzacie siły, a przede wszystkim 
swoje plecy. Wykorzystajcie ten czas na inne zadania lub 
spędźcie po prostu więcej wolnego czasu z rodziną!

BUTLER SILVER
SPRAWIA, ŻE NAJLEPSZA 
PRACA NA ŚWIECIE JEST 
BARDZIEJ UROZMAICONA.

PRZESUWACZ 

PODGARNIACZ PASZY

BUTLER SILVER

BEZPIECZNY PRZEJAZD
Butler Silver jedzie wzdłuż szyny przy kracie do karmienia, 
która może też być zamontowana z obu stron. Szyna 
bieżna daje oparcie, jakiego wymaga znaczna siła 
osiowa.

FUNKCJA BUTLERA: 
PRZESUWA PASZĘ Z POWROTEM DO PRZEGRODY: 
SIANO, KISZONKĘ LUB ZIELONKĘ.

KARMIENIE NA PRZYNĘTĘ: PONOWNE POSYPANIE MAŁYMI ILOŚCIAMI 
PASZY TREŚCIWEJ, MINERAŁAMI LUB PODLANIE KARMĄ PŁYNNĄ 
PASZY PODSTAWOWEJ WZMAGA NATURALNY APETYT. MOŻNA PRZY 
TYM WYDZIELAĆ DWA RÓŻNE RODZAJE PASZY JEDNOCZEŚNIE.

TO OFERUJE WAM BUTLER SILVER:
– rozwiązanie wysokiej technologii ze specjalnym  
 przenośnikiem członowym

–  napęd na wszystkie koła – do bardzo dużych 
 ilości paszy

–  prowadzenie na szynach – jedzie zawsze na tym 
 samym odcinku

–  składanie szyny w celu umożliwienia swobodnego  
 przejazdu przez oborę

–  łatwe przezbrajanie dla każdej obory

–  automatyczne przyłączanie do stacji ładującej

–  napięcie robocze 24 V, napęd na baterie 2 x 105 Ah,  
 baterie bezobsługowe

–  masa 580 kg

–  wymiary 2.200 mm x 500 mm x 2.000 mm

BUTLER SILVER SIĘ OPŁACA:
4  inteligentne i ciągłe dosuwanie paszy

4  więcej elastyczności w gospodarstwie, więcej   
 zaoszczędzonego czasu

4  dobra dyspozycyjność paszy przez całą dobę

4  taśmociąg podaje luźną paszę do stołu paszowego

4  wyższy pobór paszy podstawowej przez zwierzęta

4  poprawiona efektywność paszowa

4  wzrost dobrostanu zwierząt

4  podwyższa mleczność Waszego stada, także mniej  
 efektywne krowy dają stale więcej mleka

4  więcej aktywności przy robocie udojowym

4  wysoka rentowność ekonomiczna

4  możliwe są dwa różne rodzaje paszy treściwej
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ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA 
Z TRADYCJI
30 lat temu KuhMeister – pierwsze urządzenie firmy 
Wasserbauer - przejęło karmienie paszą treściwą i 
dodatkami mineralnymi. Dzisiaj CowMaster jest 
urządzeniem zaawansowanej technologii z wieloma, 
jedynymi w swoim rodzaju zaletami.

KARMIENIE À LA CARTE 
CowMaster jest klasyczną stacją transponderową, 
rozpoznawaną przez każde zwierzę i która przetwarza 
wszystkie znane dane dotyczące paszy podstawowej 
oraz produkcji mleka. W ten sposób karmienie 
odbywa się pod kątem wydajności i substancji 
zawartych w mleku.

COWMASTER 
STACJA TRANSPONDEROWA DO 
KARMIENIA INDYWIDUALNEGO

COWMASTER SIĘ OPŁACA 

4  ponad 30 lat doświadczenia 

4 sprawdzona i nowoczesna technika 

4 dziecięco łatwa obsługa 

4 perfekcyjne obliczanie karmienia dla 
 wysokowydajnych krów 

4  niezwykła ekonomiczność dla Waszego 
 gospodarstwa 

4 najwyższy stopień bezpieczeństwa

4 okablowanie zabezpieczone przed myszami 

4 komputer z ekranem dotykowym 10”

STACJA TRANSPONDEROWA

COWMASTER

PODWÓJNA STACJA
NAPRZECIWKO

PODWÓJNA STACJA
OBOK SIEBIE

JEDYNA W SWOIM RODZAJU 
PODWÓJNA STACJA: 
Dwa zwierzęta są karmione indywidualnie i mogą się 
paść jednocześnie.

JEDYNA W SWOIM RODZAJU 
MISKA PASZOWA
Tak jak wszystkie blaszane części CowMastera, tak i 
miska paszowa jest ze stali szlachetnej. Jej specjalna 
forma umożliwia zwierzęciu szybsze i całkowite 
pobranie paszy. Nie ma żadnych zakamarków, w 
których mogłyby się osadzać resztki i pleśnieć.

WASSERBAUER

COWMASTER
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER
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DIGI MILK
–  Obliczenia racji pokarmowych dla bydła mlecznego
 kompletne obliczenie paszy podstawowej i treściwej 
 kalendarz rujowy
– kompletny krowi kalendarz
–  import i eksport danych z wybranymi partnerami
–  analizy ilościowe paszy na zwierzę
–  analizy ekonomiczne dotyczące ilości paszy i jej kosztów
– notatki dotyczące dziennych, miesięcznych 
 i rocznych ilości paszy na zwierzę, grupę lub stado

PERFEKCYJNY KOMPUTER DO KARMIENIA
–  obliczanie paszy treściwej poprzez ilość mleka,  
 tłuszczu, białka, mocznika
–  dokarmianie przed i po ocieleniu
–  kompletny krowi kalendarz
–  system No Risk
–  szybki przegląd zwierząt zagrożonych
–  prosta obsługa – pomoc przez asystenta

OPATENTOWANA KLAPA ZAMYKAJĄCA
Opatentowany system zamykania zapobiega 
przesypywaniu się paszy. Nawet gdy zwierzęta uderzą 
w stację, pasza się nie dosypuje i jest pewnie chroniona 
przed wilgocią.

PAŚĆ SIĘ BEZ ZAKŁÓCEŃ
Drzwi pneumatyczne otwierają się automatycznie po 
rozpoznaniu zwierzęcia. Zwierzęta nie są odpierane lub 
odpychane i cieszą się niezakłóconym dostępem do 
paszy. Nasz system drzwi można stosować uniwersalnie 
– nadaje się także do produktów innych firm.

SYSTEM MODUŁOWY
Cztery rodzaje paszy treściwej, cztery mieszanki sub-
stancji mineralnych i dozownik paszy płynnej, aby spełnić 
najwyższe wymagania. Duży otwór 27 x 29 cm 
gwarantuje także w przypadku mączystej paszy treściwej, 
że dosypuje się ona bez zakłóceń.

COWMASTER
SPRAWIA, ŻE NAJLEPSZA PRACA 
NA ŚWIECIE JEST BARDZIEJ 
INDYWIDUALNA.

STACJA TRANSPONDEROWA

COWMASTER

CAŁY PROGRAM 
Firma Wasserbauer oferuje Wam różne rozwiązania do 
magazynowania paszy treściwej i substancji mineralnych:
klasyczne silosy Trevira zawieszone w konstrukcji sta-
lowej, silosy zewnętrzne lub integrowanie istniejących 
zbiorników do naszego systemu. Nasze systemy rurowe 
z przenoszeniem ślimakowym zapewniają automatyczny 
dosył do Waszego systemu paszowego.

NAPEŁNIANIE PASZĄ 
TREŚCIWĄ 
WSZYSTKO OD JEDNEGO 
DOSTAWCY

PASZA TREŚCIWA

NAPEŁNIANIE

STEROWANIE I NADZÓR
Cała technika napełniania jest sterowana przez sam system paszowy i precyzyjnie 
nadzorowana. Gwarantuje to, że w urządzeniach zawsze będzie wystarczająco dużo 
paszy treściwej i że będzie też precyzyjnie przydzielana. Jeśli poszczególne rodzaje 
paszy się kończą, to we właściwym czasie pojawiają się ostrzeżenia.
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ROBOT PODŚCIELAJĄCY

FLYPIT

DLA ZDROWIA ZWIERZĄT
Przez regularne, dopasowane do potrzeb zwierząt w 
poszczególnych boksach dokładanie podściółki, Flypit 
troszczy się o suche powierzchnie do leżenia i poprawia 
higienę w boksach. W ten sposób trwale poprawiany jest 
stan zdrowia zwierząt w oborze.

PRZEMYŚLANY SYSTEM
Słoma musi jedynie zostać wprowadzona do portu jako 
bela okrągła lub sześcienna, potem w pełni automatyczny 
system przejmuje pracę i słoma jest optymalnie 
rozdrabniana dzięki opatentowanemu systemowi cięcia i 
sicie do słomy. 

Słoma dostaje się do Flypit taśmociągiem lub jest 
bezpośrednio uzupełniana z portu. 

Dzięki szynom na stropie obory Flypit osiąga każdy 
zakątek obory, gdzie rozdrobniona, świeża słoma jest 
dosypywana kilka razy dziennie.

FLYPIT 
ROBOT DO PODŚCIELANIA
TECHNIKA DAJĄCA WIĘKSZĄ 
ELASTYCZNOŚĆ

WASSERBAUER

FLYPIT
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

LIDER W KARMIENIU BYDŁA
WASSERBAUER
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LEDOWY WYŚWIETLACZ STANU
Jedynym w swoim rodzaju dodatkiem specjalnym jest 
wyświetlacz stanu złożony z kolorowych lamp LED, 
tym samym rolnik rozpoznaje na pierwszy rzut oka, czy 
wszystko działa właściwie.

STEROWANIE PRZYJAZNE DLA 
UŻYTKOWNIKA
Sterowanie COCO firmy Wasserbauer Flypit można 
z dziecięcą łatwością programować i obsługiwać. Na 
życzenie możliwa jest także zdalna konserwacja systemu 
dzięki specjalistom z firmy Wasserbauer. 

CO OFERUJE FLYPIT
–  rozwiązanie wysokiej jakości ze specjalną 
 jednostką dozującą

–  łatwe przezbrajanie dla każdej obory

–  pojemność Flypit - 2000 litrów

–  napięcie robocze 24 V, napęd bateriami 2 x 105 Ah,
 baterie bezobsługowe

–  do każdego kojca można kilka razy dziennie   
 dosypywać świeżą słomę

–  wymiary 2682 x 1454 x 1783 mm

Ilość dosypywanej podściółki możecie ustawiać indywi-
dualnie dla każdego kojca. Wszystkimi funkcjami steruje 
się po prostu przez komórkę lub tablet. 

BEZ PYŁU
Specjalny pochłaniacz usuwa powstający pył.

BOKS DO MAGAZYNOWANIA SŁOMY WRAZ Z SITEM DO SŁOMY

ROBOT PODŚCIELAJĄCY

FLYPIT
FLYPIT SIĘ OPŁACA 

4 świeża słoma kilka razy dziennie - dla optymalnego  
 dobrostanu zwierząt

4 suche powierzchnie do leżenia i lepsza higiena 
 w boksach

4 perfekcyjny dla potrzeb zwierząt, rozdrobniona słoma

4 więcej elastyczności w gospodarstwie, więcej   
 zaoszczędzonego czasu

4 obniżenie kosztów dosypywania słomy dzięki 
 elastycznie ustawianej ilości do dosypania

4 ponad 50% oszczędności na słomie

4 niezwykłe ułatwienie pracy 

4 mniejsze obciążenie pyłem

4 Ledowy wyświetlacz stanu 

4 przyjazny dla użytkownika system z dotykowym PC

4 zdalna konserwacja

FLYPIT 
SPRAWIA, ŻE NAJLEPSZA 
PRACA NA ŚWIECIE STAJE SIĘ 
WYGODNIEJSZA

W PEŁNI AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE
FLYPIT TAŚMOCIĄGIEM LUB 
BEZPOŚREDNIO Z PORTU

FLYPIT PRZEJEŻDŻA WZDŁUŻ SZYNY
I ROZSYPUJE KILKA RAZY DZIENNIE 
ROZDROBNIONĄ, ŚWIEŻĄ SŁOMĘ
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POGANIACZ KRÓW
Zestresowane zwierzęta dają mniej mleka. Był to powód 
dla rozwoju CowBoya, przemyślanej zasłony poganiającej 
z łańcuchami dla długości pomieszczeń do 100 m, 
różnych szerokości lub do stosowania na zewnątrz. Tym 
samym codziennie oszczędzacie czas – przy 50 krowach 
15 minut na proces dojenia, a więc 30 minut dziennie. 
A praca związana z dojeniem może być w całości 
wykonana samodzielnie.

POGANIACZ KRÓW

COWBOY

COWBOY SIĘ OPŁACA

4 spokojne zwierzęta mają lepszą mleczność

4 oszczędność czasu dla „nowej wolności“ 
 w chowie bydła

4 brak kłopotów z nieposłusznymi zwierzętami 

4 skraca czas oczekiwania przy dojeniu

4 więcej bezpieczeństwa

4 komfortowa obsługa zdalna –
 brak prac elektroinstalacyjnych

4 bezobsługowa

4 poczekalnia nie jest potrzebna

4 łatwa w montażu

30 MIN. ZYSKU NA CZASIE DZIENNIE 
DZIĘKI OSZCZĘDNOŚCI CZASU
(PRZY 50 KROWACH)

DOSIĘGNĄĆ WSZYSTKIE ZWIERZĘTA
CowBoy jeździ na dwóch płaskich szynach, przez co 
możliwe są jazdy po zakrętach. Spędza zwierzęta również 
z najdalszych zakątków i kojców, poczekalnia nie jest 
konieczna.

COWBOY
SPRAWIA, ŻE PRZY 
NAJLEPSZEJ PRACY 
NA ŚWIECIE MOŻNA 
SIĘ ODPRĘŻYĆ

Z PILOTEM
Dzięki pilotowi sterujecie CowBoyem skąd chcecie – 
także na stanowisku udojowym. Po sygnale z Waszego 
nadajnika łańcuchy są opuszczane i emitują lekkie 
impulsy elektryczne. Podczas przejazdu CowBoya sygnał 
akustyczny ostrzega zwierzęta, że się zbliża i same idą 
do stanowiska udojowego. Możliwe jest także sterowanie 
karuzelą udojową.

ZASILANY BATERIĄ
Po wykonanej pracy CowBoy przejeżdża do swojej stacji 
parkującej, gdzie żelowa bateria ładowana jest 
automatycznie. Zasilanie baterią zastępuje  sprawiający 
problemy kabel ciągniony. W ten sposób oszczędzacie 
koszty i nakład pracy.

WASSERBAUER

COWBOY
AUSTRIAN 
TECHNOLOGY
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JAKOŚĆ W ROZWOJU I PRODUKCJI
Nasza pozycja lidera innowacji ma silny fundament: 
współpracujemy z doświadczonymi specjalistami ze 
świata nauki i techniki. Wyniki tej współpracy wpływają 
bezpośrednio na nasze systemy.

BEZPIECZEŃSTWO I TRWAŁOŚĆ
Jedna rzecz jest przy tym ważna: nie produkujemy w 
krajach taniej siły roboczej, lecz stawiamy na krajowych 
dostawców i materiały. W ten sposób zapewniamy 
bezpieczeństwo i jakość naszych produktów, a nasze 
drogi transportowe są krótkie.

SUKCES Z SYSTEMEM

A to wszystko zaczęło się 
przed ponad 30 laty: 
Franz Wasserbauer senior 
rozwija we własnej 
oborze swój pierwszy system 
karmienia bydła. Dzisiaj to 
przedsiębiorstwo rodzinne 
jest liderem rynku 
zautomatyzowanych rozwiązań 
w zakresie karmienia w  
Europie i nadal rozbudowuje 
swoją pozycję międzynarodową.

Czy chcielibyście zobaczyć 
zastosowanie naszych 
najnowszych systemów 
karmienia bydła?

Proszę się po prostu zgłosić pod 
numerem telefonu
0043/7258/7464

Cieszymy się z Waszej wizyty!

WŁASNA OBORA DO CELÓW ROZWOJOWYCH I DOŚWIADCZALNYCH: ŚWIAT KARMIENIA
Z gospodarstwa rolnego Franza Wasserbauera powstała nowoczesna obora do prac rozwojowych i doświadczalnych. 
Tutaj możemy dogłębnie sprawdzić każdy z naszych systemów i udoskonalić go do produkcji seryjnej. To odróżnia 
nasze produkty od wyrobów konkurencji.

Z PRAKTYKI DLA PRAKTYKI
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WASSERBAUER

AUSTRIAN 
TECHNOLOGY

WIODĄCY PRODUCENT W 
ZAKRESIE KARMIENIA BYDŁA

WASSERBAUER GMBH
FÜTTERUNGSSYSTEME 

A-4595 WALDNEUKIRCHEN 
GEWERBESTRASSE 1 

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

MAIL: INFO@WASSERBAUER.AT 

WWW.WASSERBAUER.AT

Wasz autoryzowany handlowiec

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone.
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