
MAMMUT

MAMMUT

Tunnustatud
Kaubamärk

Iga lüpsilehm 
naudib värsket ja 
segatud sööta 
ning tänab selle 
eest suurema 
piimatoodanguga.

Tehniline info

Sööda kohendamine
ilma vaevata

Standardvarustus                                                  Lisad

Söödasegaja 
„Fortuna“ 

Masina laius

Kinnitus

Kaal

Õlitarve

Hüdromootor

3 tugiratast

Kaitseraam

Erinevad haakeühendused

Söödakontsentraadi konteiner

Melassi konteiner

135 cm

3-punkti, teised võimalused samuti saadaval

350 kg

alates 30 l/min

VAATA VIDEOT
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Sööda 
kohendamine 
ei ole enam 
tüütu töö

Sööt on rohkem 
ühtlane, lehmad 
söövad rohkem ja 
kõik läheb 
libedamalt.”

Tänu suurepärasele 
segamisele ei otsi 
lehmad enam midagi 
paremat sööda seest 
ja ajavad sööta 
vähem laiali.

„Ma ei oodanud 
ealeski, et see nii 
kiiret ja puhast 
tööd teeb.

Kuidas asi toiminud senini...

Vaevavaba tulevik

Sobilik erinevatele farmilaaduritele 
ja traktoritele

Saad hoida oma karjal silma peal

Kui sellest jääb veel väheks...

Sööda kohendamine on siiamaani ja aastakümneid olnud 
tööjõumahukas ja füüsiliselt kurnav töö. Seetõttu leidlikud 
farmerid ja tööstus on tulnud lagedale uute tehniliste 
lahendustega. On kasutatud selliseid masinaid, mis ainult 
suruvad silomassi kokku ja kahjustavad lauda 
betoonpõrandat. Modi�tseeritud lumefrees puhur ei olnud 
parem lahendus. Kõik need etapid on läbi proovitud. 

Standardvarustuses 3-punkti 
kinnitusega haakimine. 
Standardlahendust saab 
kasutada mitte ainult traktori, 
vaid ka rataslaaduri või 
esilaaduri küljes.

Mammut Fortuna abil on töö küll mehhaniseeritud, 
aga endiselt saad hoida oma karjal silma peal.

Vähenenud töökoormus - rohkem kontrolli

Ideaalselt puhas.Puhas töö, kohev sööt.

Veelgi efektiivsemaks tööks oleme arendanud Fortuna two-sided ehk 
mõlemapoolse cleaning lahenduse, mis muidugi sõltub söödakanali laiusest.

Lisaks pakume kontsentreeritud sööda jagamise konteinerit ning spetsiaalset 
melassi jagamise konteinerit. Kõik need kokku suurendavad söömust ning 
tagavad lõppkokkuvõttes suurema efektiivsuse.

Mammut Fortuna 
teeb rohusööda 
kohendamise ja 
lükkamise lihtsaks.

Pöörlev tigutrummel 
suunab laiali aetud 
söödamassi tagasi 
lehma ninaesisele.

Johann Deutinger, Austriast
Kasutas meie lähedust ja sai oma 
kasutusse ühe esimestest Mammut 
Fortuna sööda kohendajatest.

pidev segamine

kohev, segatud sööt on ideaalne mäletsejatele

sööt säilitab oma värske lõhna

järelkäärimine ja kvaliteedi langus on välditud tänu sellele, et sööta ei pressita kokku

söötmisala põrand jääb puhtaks ja betoonpõrand kaitstuks

Kokkuvõtvalt sööb piima-või lihakari rohkem põhisööta mille tulemusel suureneb 
piimakus või lihakeha
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