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RMH söödamikserid pürivad 
sammhaaval Eestis turuliidriks L A C H I S H I N D U S T R I E S LT D .

RMH näol on tegu väga kõrge 
tootlikkusega masinaga, mille 
kasulik tööiga jääb 20 tuhande 
tunni juurde. Järelturul on 
hinnas isegi 10-15 aastat vanad 
masinad.
Euroopas levinud mikserid on 
loodud suuri farme silmas 
pidades. Eesti farmid on teada-
olevalt pigem Iisraeli ja 
Põhja-Ameerika suuruses. 
Samas teevad põllumajandusma-
sinad meil Eestis oluliselt rohkem 
tunde kui Lääne-Euroopas. 
RMH kasutab ainsana oluliste 
komponentide nagu segamis-
kast, frees, laadimispoom ja 
segamisteod juures roostevaba 
eriterast 3CR12, mis on tuttav ka 
Iisraeli sõjatööstusest.
Tootevalikus on ka järelveeta-
vad mikserid, mis omavad 
samuti segamiskastil ja hüdrau-
likal samu omadusi nagu iselii-
kuvad.
 RMH maaletooja, Eesti 
Agritehnika OÜ esindaja Joonas 
Laur ütleb oma kogemusele 
tuginedes, et piimatootja soovib 
üldjuhul masinat, mille seisuaeg 
oleks minimaalne. RMH on 
loodud töötama väga rasketes 
klimaatilistes tingimustes, tehes 
paljudel juhtudel ka 12-tunni-
seid tööpäevi.
Eriteras pikendab söödamikseri 
tööiga märkimisväärselt. Euroo-
pa masinad kasutavad näiteks 
segamiskasti siseseinas rooste-
vaba terast paksusega 2-4 mm, 
RMH-l jääb see 8 mm juurde.
Nutikas ECM süsteem, mis 
kujutab endast masina põhikom-
ponentide kaitsmist operaatori 
võimalike eksimuste eest, aitab 
säästa energiat, suunates vajalik-
ku võimsust just sinna kuhu 
vaja. Võimsusvajaduse prioriti-
seerimise süsteem tagab mikseri 
töö optimaalsetel pööretel 1700 
RPM, mil mootori võimsus on 
maksimaalne madalaima
energiakulu juures.

RMH söödamikserite kasutuselevõtt Iisraeli farmi-
des ja sealsetes söödasegamisjaamades on aidanud 
sealse keskmise piimatoodangu viia 12 000 
kilogrammini lehma kohta aastas, samal ajal on 
keskmine laktatsioonide arv on 4-5 vahel. „On, 
kuhu poole ka meie tootjatel pürgida, just laktat-
sioonide arvu silmas pidades,” leiab Joonas Laur, 
rõhutades, et masina tegelikuks kliendiks on lehm: 
„Täisratsiooniline segusööt peab olema täpselt 
koostatud, homogeenne, materjali pikkus paras ning 
piisavalt õhuline.”
Iisraeli Põllumajandusinstituudi poolt aastal 2012. 
aastal läbi viidud kuue kuu pikkuse uuringuga leidis 
statistiliselt nimelt kinnitust tõsiasi, et 12 000 
kilogrammise keskmise toodanguga farmis tõusis 
piimatootlus 5,6 protsendi võrra pärast üleminekut 
RMH söödamikserile.
   Saaremaal Kärla PÜ farmis on hetkel käsil aasta 
kõige kiirem ja olulisem töö – söödavarumine-, 
millest oleneb kogu järgnev aasta ja töö käib 24 
tundi.
Kärla PÜ juht Ülar Tänak rääkis, et RMH mikser sai 
valitud seetõttu, et masina tehnilised lahendused 
tundusid mõistlikud ja tugevad olevat. Samuti kinni-
tas Tänak, et sisselaadimine siloaugust on muutunud 
tunduvalt kiiremaks.
Võrreldes vana masinaga on kokkuhoid kütusekulus 
jäänud viimase kuu arvestuses, mil masin on olnud 
kasutuses, suisa 21 protsendi juurde. „Mehed on 
loomulikult rahul, sest vana mikser oli oma töö 
teinud, aja ära elanud, vajas pidevalt remonti, kuid 
uuega seda muret ei ole,” rõõmustas Tänak.
Enamike mudelite jõuallikaks on nimelt säästlikud 
Volvo mootorid. Masinate tööpöörded jäävad 
kõigest 1700 juurde, olles Euroopa analoogidest 
oluliselt madalamad. Samas omab RMH ülekaalu-
kalt võimekaimat freesi ja segamisvõimsust. Kogu 
masin on ülesehitatud komponentidest mis omavad 
piisavat jõumomendi varu.

Agritehnika esindaja Joonas 
Laur lisas, et Kärla ühistu vajas 
hädasti uut mikserit, kuna 
vanad olid amortiseerunud. 
„RMH täishüdrauline vedrustus 
oli sealsetesse oludesse ideaal-
ne,” rääkis Laur, kelle sõnul on 
kuidagi juhtunud, et just saarla-
sed on olnud julged ja investee-
rinud nende jaoks tegelikult 
mõningal määral tundmatusse 
tehnikasse või lahendustesse, 
usaldades samas ka noort 
firmat. 
Eesti Agritehnika viis RMH 
mikseriga läbi ka üsna 
ainulaadse demotuuri, kus kuu 
aja jooksul külastati ligi 15 
erinevat farmi. „Tagaside 
üllatas positiivsusega ja saime 
iga külastusega juurde kindlust, 
et ajame õiget asja ja tegemist 
on omaette klassist mikseriga,” 
rääkis Joonas Laur.
Ka Kärla PÜ mehed, kes 
masinaga igapäevaselt toimeta-
vad, ütlevad, et praegusega 
sõita on just nagu oleks ema 
süles. Samuti kiitis operaator 
Lembit Jakobson head nähta-
vust ja asjaolu, et masina 
jälgimine on tehtud äärmiselt 
mugavaks ning masin paistab 
ehitatud targalt ja rauaga ei ole 
koonerdatud.
   RMH ajalugu ulatub aastasse 
1956. Esimesena maailmas 
töötati iseliikuv söödamikser 
välja aastal 1981. Kümned 
söödamikserid töötavad 
endiselt olles kogunud juba 30 
tuhat töötundi.
RMH tütarettevõte ja Euroopa 
peakontor asub Prantsusmaal. 
Turuliider iseliikuvate mikseri-
te vallas ollakse kodumaal 
Iisraelis, hõivates 95 protsenti 
turust, Prantsusmaal hõivatakse 
40 protsenti turust ning samuti 
Kanadas ja USA-s. Masinad 
töötavad erinevates klimaatilis-
tes tingimustes -30 kraadist 
kuni + 50 kraadini.


