
Je navržen tak, aby krmivo posouval na krmný žlab
šetrně a volně. Na krmivo nepůsobí žádný tlak, naopak
je rozvolněno a promícháno. Zůstane tak svěží a kvalitní
jako po vysypání z krmného vozu.

BUTLER GOLD
Šnekový přihrnovač

Robotický přihrnovač, 
který krmivo nestlačuje
Všechny předchozí systémy robotických přihrnovačů
jsou navrženy tak, aby přihrnovaly krmivo směrem ke
krmnému stolu posuvným nebo otáčivým pohybem
kolem své vlastní osy. 
Dochází k tomu, že se krmivo stlačí a udusá, což
krmivu nepřidává na kvalitě.
Butler Gold však používá šnekový podavač, který
krmivo sune na krmný stůl rozvolněné, přitom jej
znovu promíchává a zanechává za sebou perfektně
čistou trasu.

Pokročilé ovládání i pro laiky 
a začátečníky
Ovládání, které splní prakticky každý požadavek na
funkci je velice jednoduché. Dotyková obrazovka s 10“
úhlopříčkou je přizpůsobena zvyklostem uživatele
tabletu či smartphonu.
Systém CoCo® tak odpovídá provozním zvyklostem
moderních komunikačních nástrojů. Hlavní menu 
a nabídka funkcí je navržena velmi jednoduše 
a intuitivně.
Speciálně pro tento účel vyvinutá a robustní
elektronika nemá žádné pohyblivé součásti, žádné
pevné disky a žádné ventilátory. Řídicí jednotka je
vodotěsná a zcela bez problémů odolává náročným
podmínkám ve stáji a stejně tak i přejezdu mezi
stájemi.

Zavolejte jednoduše CoCo®

přístup přes PC, tablet a mobilní telefon odkudkoliv
na světě. Potřebujete k tomu pouze internetové
připojení.
příjem zpráv pomocí SMS. Jste vždy o všem
informováni a můžete okamžitě reagovat.
vzdálená správa našimi specialisty. Pokud si přejete,
můžete se vždy obrátit na Butler Gold pro
optimalizaci nebo provedení úprav.

Už v základní nainstalované verzi je ovládání 
i programování řídicí jednotky Butler Gold velice
snadné.
Pro náročnější požadavky existuje mnoho variant, které
dodatečně zvyšují jak komfort, tak bezpečnost provozu:

Speciální šnekový podavač
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posun krmiva šnekovým podavačem, který krmivo rozvolňuje
a zvyšuje denní příjem sušiny.
robustní vodotěsné ovládání s 10“ dotykovým displejem.
na vyžádání přístup přes PC nebo mobilní zařízení.
na vyžádání chybová hlášení pomocí SMS.
na vyžádání vzdálená údržba pro aktualizace a servis
provozní napětí 24 V, akumulátorový provoz na 2 x 105 Ah
bezúdržbový akumulátor
nabíjecí stanici tvoří ocelová deska o tloušťce 3 mm, kterou
mohou přejíždět i těžká vozidla s krmnými vozy
jednoduchá instalace v každé stáji
bez údržbový elektromotor
hmotnost 700 kg
rozměry: 2000 x 1100 x 850 mm

Akumulátory a pohon nepotřebují
údržbu
Provozní napětí 24 V, je z bezúdržbových akumulátorů
2 x 105 Ah. Gelové akumulátory nejmodernějšího typu
jsou navrženy pro každodenní nabíjecí cykly.
Elektromotor je odolný proti opotřebení a stejně jako
akumulátory zcela bezúdržbový

Najde si svou cestu
Butler Gold lze snadno použít v každé stáji s
minimálními náklady. Orientuje se pouze pomocí
malých magnetů o velikosti 4 mm, které jsou zakotveny
v podlaze každé 2 metry. Vyznačené trasy se řídicí
jednotka hned první jízdou naučí a poté pracuje zcela
samostatně. Na stisknutí tlačítka Butler Gold opustí
stáj a uvolní místo pro krmný vůz. Stačí jen vyslat
příkaz. Nabíjecí stanice, která je navržena jako ocelová
deska, má tloušťku pouze 3 mm a je odolná vůči přejetí
traktorem.

Vzhledem k tomu, že Butler Gold není vázán na žádné
vodicí lišty nebo nosné konstrukce, může být použit ve
více stájích bez jakéhokoli omezení včetně venkovního
provozu.
Bez námahy překoná stoupání do 17%, členité stáje pro
něj nejsou problém. Butler Gold je dokonalým
pomocníkem při krmení na celé farmě.

Nabíjení dotykem
Butler Gold jednoduše najede na 3 mm tenkou stanici
a zastaví se přímo na obou kontaktech.

Snadná údržba
Butler Gold přistupuje k veškeré technicetak, aby byla
její údržba co nejsnadnější. Případná výměna
akumulátorů nebo součástí je hračkou

Přednosti a technické údaje
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Jsme tradiční výrobce a dodavatel technologií a staveb

PRO VÁŠ MODERNÍ CHOV
SKOTU
Pomáháme chovatelům skotu zlepšit a zjednodušit práci
na farmě, snížit náklady s provozem a zvýšit ziskovost.
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