
 

 

 

Met de stationaire voermixer PM 1.5 ST met een vulcapaciteit van 1,5 m³                                               
creeërt u een oplossing voor bedrijven die op zoek zijn naar een flexibele,                                                 
maar krachtige oplossing voor het voederen van dieren. De mixer is niet                                        
alleen een ideale machine voor fokkalveren, ook rundvleesfokkers en                                    
varkenshouders  zijn inmiddels overtuigd van TMR Mixen (Met een TMR-                                                                        
voersysteem krijgen uw dieren elke dag hetzelfde rantsoen) en vertrouwen                                          
nu op de Mammut techniek. Eenvoudig te laden met een kniklader of                                            
voorlader. Met het geïntegreerde weegsysteem word precies de                                                     
hoeveelheid van het product afzonderlijk van elkaar gewogen en dat zorgt                                          
voor een homogeen rantsoen. Door de perfecte versnijding van de ruwe                                                
vezel en het uniforme mengen heeft u altijd een homogeen en waardevol                                                        
rantsoen voor uw dieren. Het TMR Mixen met behulp van de stationaire                                            
voermixer vereenvoudigt niet aanzienlijk het werkproces, ook de groei van                                                                             
uw dieren zal gegarandeerd toenemen. 

Voor nog meer flexibiliteit in de toepassing van voeren bieden wij twee                                               
varianten van een mobiele feed mixer. Dit biedt absolute onafhankelijkheid                                             
van locatie en plaatsing. Dankzij de compacte bouw en wendbaarheid komt                                                                                                                                            
de Mammut mengwagen op de plaatsen waar de groter voerwagens niet                                        
meer kunnen komen. Met name bij grote bedrijven die voeren met kleine                                  
rantsoenen op verschillende plekken is de Mammut mengwagen de ideale                                     
machine, maar ook voor kleine bedrijven is het nu rendabel om gemengd te                                       
voeren met minimale arbeidsinspanning. 

Door de geïntegreerde sensor wordt de hoeveelheid van de componenten van                                                
het rantsoen opgeslagen en garandeert altijd op elk gewenst moment de juiste                                   
informatie. Zo wordt altijd de samenstelling van het rantsoen gewaarborgd, en                                                
de kwaliteit is altijd constant.  
Alle functies zijn eenvoudig te navigeren via een Terminal bedieningskast. 

De mobiele Mammut voermixers, met een capaciteit van 1,40 m³ en 2,50 m³           
zijn uiterst wendbaar dankzij het ontwerp. Met een breedte van 1.19 m kan         
men door zeer kleine deuren. De grote schuif zorgt ervoor dat er snel gelost          
kan worden. De losschuif is bedienbaar vanaf de bestuurdersplaats.                                                                                         

Uit Primaire monsters blijkt dat de kwaliteit van het TMR rantsoen een ideale mix is van gesneden 

ruwe vezel met eiwitdragers. 

  Kalveren TMR Stro                  Kalveren TMR Hooi     Runder TMR     

  Gerststro            Hooi       Kuil                                           

  Gerst            Mais       Maissilage   

  Gerst/Tarve           Gerst      Hooi             

  Soja            Soja       Gerst                                               

  Mineralen                            Melasse      Tarwe                

  Boekweit            Mineralen      Soja                         

  Melkpoeder                  Mineralen

  Melasse             Melasse  

  



Technische gegevens 

Voermengwagen                                               

PM 1.5 ST.          .       PM 1.5 ST 

Motor 9,5 KW 

Lossnelheid Ca. 25 omw/min 

Capaciteit 1,5 m³ 

Vulgewicht 450-550 kg 

Eigengewicht 720 kg 

Aantal messen 7-10 

Hoogte 2.1m 

Breedte 1.5m 

Lengte 2.3m 

 

 

 

 

 

Voermengwagen.   .                                            

PM 1.4 SF     PM 2.5 SF.          .  PM 1.4 SF     PM 2.5 SF  

 

 

    

 

 

 

  

  

 

Motor 16 PS Vanguard 22 PS Honda 

Lossnelheid Ca. 30 omw/min Ca. 30 omw/min 

Capaciteit 1,4 m³ 2,5 m³ 

Vulgewicht 400-450 kg 900-1000 kg 

Eigengewicht 590 kg 1066 kg 

Aantal messen 13 26 

Hoogte 1,75 m 1,85 m 

Breedte 1,17 m 1,19 m 

Lengte 2,39 m 3,20 m 


