
TMR söödamikser 
Profi Mix



Söödamikseri kasutamine Gollhammeri nuumafarmis.
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Täielikult segatud sööt on efektiiv-
suse ja loomade heaolu põhialuseks.

Dr. Peter Höller, veterinaararst Austriast, selgitab söötmise ja loomade heaolu vahelist seost. 
„Suure konkurentsi tõttu piimatootmises investeerivad farmerid söödahoidlatesse, karjade 
suurendamistesse, et pürgida suurema efektiivsuse suunas. 
See ei ole tähtis mitte ainult piimatootmises vaid ka lihaveisekasvatuses, kus märksõnaks 
päevane juurdekasv. Täpne söötmine on üheks põhilisemaks nõudeks, mis puudutab 
loomade heaolu.
TMR ehk erinevatest söötadest kokku segatud täissööt kindlustab veisele ideaalse 
kombinatsiooni toorkiust ja energiaallikatest.

Samuti vähendab söödamikseri kasutamine söötmisele kuluvat aega. Kasutades Mammut Sööda-
mikserit koos kvaliteetse söödaga, võid kindel olla, et söödad oma loomi parimal võimalikul moel.“



PM 1.5 ST statsionaarne söödamikser mahutavusega 
1,5m3 on täiuslik lahendus neile kes vajavad väikest, 
paindlikku ja efektiivset söödasegajat. 

Sööda laadimine saab toimuda kas väikese ratas-
laaduriga või otse tigutransportööriga otse tera-
viljahoidlast. Sisseehitatud kaalusüsteeiga saab 
kokku segada täpselt sellise sööda nagu ratsioon 
ette näeb.

Ühtlane segu tagab loomadele toitainerikka sööda
ning teeb neil mõne elemendi väljasorteerimise 
raskeks.

Statsionaarne söödamikser PM 1.5 ST



Edasiarendatud kaalusüsteem lubab näiteks salvestada 
erinevaid söödaratsionni retsepte.  See mugav lahendus 
võimaldab segada täpse konsistentsiga sööta päevast 
päeva. Kõiki funktsioone saab reguleerida mugavast 
juhtpuldist.

-
 

Pakume kahete mobiilset söödamikseri mudelit. 
Nende väikesed möötmed lubavad masinat 
kasutada ka väiksemates vanemast ajast pärit lautades.

 

 
 
 

Mobiilsed söödamikserid on saadaval 1,4m3 ja 2,5m3 
mahuga. Olles ainult 1,19m laiad, mahuvad hõlpsalt 
sisse ka väiksematest ustest. Etteande konveier on 
reguleeritav masina operaatori positsioni juurest. 
Kui midagi peaks juhtuma või masina operaator 
astub masinalt maha – jääb seisma ka etteande 
konveier.

 

Mobiilne söödamikser automaatse väljalaske-
konveieriga PM 1.4 / 2.5 SF



Alois Niederhauser, nuumafarmi omanik
„Kasutan Mammut söödamikserit vasikate 
ja pullide nuumamiseks. Ühtlane ja pidev 
söötmine on eelduseks juurdekasvule ning 
loomade tervisele.“

A100 mini mikser on on varus-
tatud 22hj Honda mootoriga, 
mis kindlustab segamisteole ja
veole vajaliku jõu. Hüdrosttatiline 
neliveosüsteem kontrollib 
edasi-tagasi manööverdamist.

 

Lihtne, jalapedaaliga liikumise suuna, kiiruse 
ja suunamuutmine lubab masinaoperaatoril 
keskenduda söötmise jälgimisele.

Robustne juhtimissüsteem kaitseb masinat 
tolmuste tingimuste eest.

Võimsa 9,5kw elektrimootori 
abil läheb söödasegamine kiirelt.

Kompaktne juhtmonitor 
andmete kogumiseks ja 
salvestamiseks (saadaval 
mobiilsetele mudelitele). Spiraaltigu on kindlalt kinnitatud 

segamistrumli põrandale. 
Segamisteo juurde kuuluvad 
lõikenoad.

Masina omadused lähemalt
Statsionaarne mikser PM 1.5 ST

Mobiilne mikser PM 1.4 / 2.5 SF
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