
TAKARMÁNYOZÁSI RENDSZER

Butler Gold
az intelligens 

takarmányrendező

Előnyök és adatok röviden

•  takarmánytolás csigahajtással, aminek segítségével a takar-
mány fellazul és a száraztömeg-felvétel megnő 

•  robusztus, vízálló vezérlés 10“-os érintőképernyővel

•  igény szerinti hozzáférés PC-ről, illetve mobil eszközökről

•  igény szerinti SMS-hibaüzenetek

•  igény szerinti távkarbantartás: frissítések és szervíz

•  24V-os üzemi feszültség, 2x 105 Ah-ás karbantartást nem 
igénylő akkumulátorok

•  a Butler Gold egy gombnyomásra kimegy az istállóból, szabad-
dá téve az áthajtást

•  a töltőállomás csupán egy 3mm-es fémlemez, amelyre nehéz 
járművek is ráhajthatnak

•  könnyedén beszerelhető bármely istállóba

•  tömege 700 kg

•  méretei: 2000 mm x 1100 mm x 850 mm

•  szénkefe nélküli, karbantartást nem igénylő motor

További információkért és szemléltető filmért keresse fel honlapunkat.

Könnyedén  
megtalálja az útját

Butler Goldot 
minden istállóba

A Butler Gold nagyon egyszerűen, minimális erőfeszítéssel 
integrálható bármely istállóba. A gép csupán 4mm-es mágnesek 
segítségével tájékozódik, melyeket kb. 2 méterenként kell a 
padlóba rögzíteni, az útvonalakat pedig a vezérlés segítségével 
tanulja meg. 

Gombnyomásra el is tudja hagyni az istállót, így szabaddá téve 
az áthajtást, vagy át tud menni más istállókba is, hogy ott is elvé-
gezze a munkáját. 

Szükség esetén az istálló bejárata másodpercek alatt felsza-
badítható, csak ki kell küldenie a Butler Goldot. A töltőállomásra, 
amely egy 3 mm vastag lemez, még traktorral is rá lehet hajtani.

Mivel a Butler Goldhoz nem kellenek vezetősínek vagy tartószer-
kezetek, egy gép bevethető több istállóban is. 

Az emelkedőket gond nélkül legyőzi, a zegzugos istállók sem 
jelentenek problémát. Kompakt és sokoldalú, így tökéletes segítsé-
get nyújt egy egész üzem takarmányozásában.
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Stallprofi Magyarország Kft.

H-2100 Gödöllô, Dózsa György út 13.

Telefon: (+36) 28 514 485
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Az egyetlen olyan önjáró berendezés, 
amely nem tömöríti össze a takarmányt

Haladó vezérlés 
kezdőknek is

Minden eddigi önjáró takarmányrendező-rendszer célja az volt, 
hogy egy toló, vagy saját tengelye körül forgó mozgás segítsé-
gével juttassa vissza a takarmányt. 

Ez tömörítést okoz, amely semmiképpen nem előnyös a takarmány-
minőség és az állatok táplálkozási kedve szempontjából.

A Butler Gold egy olyan szállítócsigával dolgozik, amely  
a takarmányt lazán juttatja vissza az állatok elé, menet közben  
újrakeverve azt. A járat után egy teljesen tiszta sávot hagy  
maga mögött. 

Ez egy olyan átgondolt gép, amely egyesíti magában a kom-
promisszumok nélküli funkcionalitást egy izgalmas dizájnnal. 
Napi akár 30 menetet is önállóan teljesít a Butler Gold, ezzel 
csökkentve a takarmányozással járó munkát: Önnek csupán  
a takarmány keverőkocsival történő kijuttatását kell elvégeznie.

A gép olyan vezérléssel rendelkezik, amely szinte minden 
igénynek megfelel, és még kezelni is könnyű. A 10“-os 
érintőképernyő a tablet- és okostelefon-felhasználók szoká-
sainak megfelelően készült, a CoCo tehát megfelel a modern 
kommunikációs eszközökkel kapcsolatos kezelési szokásoknak. 
A menü felépítése egyszerű, magától értetődő. 

Az általunk kifejlesztett, strapabíró elektronika nem tartalmaz 
mozgó alkatrészeket, merevlemezeket, vagy szellőzőket. A 
vezérlés vízálló, és az istállóban uralkodó nehéz körülmények 
között is megállja a helyét.
 

A vezérlés alapverziójával gyerekjáték a Butler 
Gold programozása. További igények esetén 
számos alkalmazásunk áll rendelkezésre, melyek 
tovább növelik a komfortot és az üzembiztonságot: 

•  számítógépen, tableten és mobiltelefonon 
keresztüli hozzáférés az egész világon.  
Akár nyaralás közben is rápillanthat a rend-
szerre.

 
•  értesítés SMS-üzenetben. Mindig, mindenhol 

megkapja az információkat és rögtön reagál-
hat rájuk.

 
•  távkarbantartás szakembereink segítségével. 

Igény szerint bármikor hozzáférhet a Butler 
Goldhoz, hogy tovább optimalizálja működé-
sét, vagy változtatásokat hajtson végre.

 

Speciális szállítócsiga

A csiga kialakítása garantálja, hogy a takarmány 
kímélően és lazán érkezzen a takarmányasztalhoz. 
Nem gyakorol nyomást, éppen ellenkezőleg: fella-
zít és elkever. A takarmány így friss és jó minőségű 
marad, a tehenek még többet vesznek fel belőle.  

Optimális 
karbantarthatóság 

A Butler Goldnál a teljes rendszer rendkívül jól 
karbantartható, így az elemek, vagy alkatrészek 
esetlegesen szükséges cseréje szinte gyerekjáték.

Akkumulátor és meghajtás:  
karbantartás nélkül 

A 24V-os üzemi feszültséget karbantartási igény 
nélküli, 2 x 105 Ah-ás akkumulátorok biztosítják. 
A zselés akkumulátorok megfelelnek a legújabb 
követelményeknek, és nagy számú töltési cikluson 
át képesek üzemelni. 

A motorok nem tartalmaznak szénkeféket, kopási 
szintjük alacsony, és szintén nem igényelnek 
karbantartást.
 

Hívja fel egyszerűen 
CoCo-t!

A töltés érintkezéssel történik.  
A Butler Gold egyszerűen rágurul a 

3 mm vékony töltőállomásra, és megáll 
közvetlenül a csatlakozási helyeknél.


