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Přihrnovač krmení
Feed Master

Přihrnuje a načechrává



Po namáhavé a drahé přípravě krmiva od sklizně, přes jeho uskladnění, precizní vykousnutí bloku až po 
míchání pomocí TMR metody by neměla být jeho kvalita ovlivněna špatnou technologií přihrnování 
na krmné stoly. Aby se kvalita krmení po první fázi vyskladnění na krmné stoly nezhoršovala, je nutné 
krmivo několikrát denně přihrnout zpět. S přihrnovačem krmení „Forty“ nebo „Fortuna“ je tento krok 
naprosto jednoduchý a hlavně funkční.

NEJVYŠŠÍ KVALITA KRMIVA 
Šroubový buben vrací krmivo zpátky na krmný 
stůl. Namísto jednoduchého přihrnutí ale znovu 
promíchává a načechrává odsunuté krmivo. To 
zabraňuje nechtěnému zkompaktňování krmiva 
a s tím spojené sekundární fermentaci, která 
způsobuje zhoršování krmiva. Navíc je přihrnuté 
krmivo krásně čisté, bez nečistot z krmné uličky.

Vždy čerstvé krmivo

ZVÝŠENÝ PŘÍJEM ZÁKLADNÍHO KRMIVA = 
VYŠŠÍ VÝDĚLEK
Načechranému krmení se vrací zpět jeho čerstvá chuť, která pobízí dobytek v jeho vyšší konzumaci. 
Navíc zabraňuje v jeho selekci, díky tomu se zvýší konzumace základního krmiva. To znamená vyšší 
produkci mléka nebo vyšší váhové přírůstky dobytka. Tyto úspory přidaného krmiva v konečném 
důsledku znamenají vyšší výdělek pro farmáře.

ZDRAVĚJŠÍ DOBYTEK
Studie prokázaly, že častější přihrnování a 
provzdušňování mají pozitivní efekt na zdraví 
dobytka a jejich dojivost / přibírání. Z příjmu 
potravy se dají vyvodit závěry ohledně zdraví 
zvířat. S přihrnovačem Forty / Fortuna se zbavíte 
spousty manuální práce, přesto můžete pořád 
pozorovat zdraví vašeho stáda.

Čerstvé krmivo je pro krávy atraktivní: Čechrání během 
přihrnování zvyšuje příjem základního krmení.

Konstantní promíchávání a provzdušňování krmiva 
zvyšuje jeho kvalitu.

PŘEDTÍM:
Po prvním krmení si zvířata odhrnula hmotu a 
vyselektovala ji.

POTOM:
Po přiblížení přihrnovačem MAMMUT 
jsou všechny komponenty krmení znovu 
promíchané a načechrané.



Know-how je naší výhodou

VÝHODY PŘIHRNOVAČŮ KRMIVA MAMMUT

• Pefektní kvalita krmiva: Při načechrání a přihrnutí krmivo obnoví svou čerstvou chuť. Tato 
chuť a vůně nutí zvířata ke zvýšené konzumaci.

• Redukce pracovní zátěže: Díky FEED MASTERU je ruční přihrnování krmení minulostí. Toto 
zařízení nejenom že šetří čas, ale hlavně usnadňuje každodenní práci. Krmení pomocí čerstvé 
trávy je díky tomu hračka.

• Čisté prostředí: Krmná ulička zůstává čistá, tím pádem nedochází ke kontaminaci krmiva.

• Do každé stáje: Flexibilní přihrnovače krmení pracují na výbornou v jakémkoliv typu ustájení. 
Nerovnosti na podlaze jsou kopírovány přes tři kopírovací kolečka.

Thomas Haselgruber
Lengau, okres Braunau am Inn, Rakousko
mléčná farma

“Naše farma má 28 dojnic a okolo 19 kusů mladého 
dobytka. Protože produkujeme organické paste-
rizované mléko, v létě krmím krávy hlavně čerstvě 
posečenou trávou, kterou přihrnuji na krmné stoly 
strojem od firmy MAMMUT. Od prvních momentů 
pozoruji, že moje zvířata konzumují více základ-
ního krmiva - to je hlavně díky tomu, že mají krmivo 
konstantně na dosah a je pravidelně čechráno. Hlavně 
jsem ale nadšený z rychlosti a jednoduchosti přihrnutí. 
Pro mě znamená FORTUNA opravdové ulehčení práce“



Načechrejte krmivo pomocí přihrnovačů Mammut

Podlaha krmné uličky zůstává konstantně čistá.

FORTY – JEDNODUCHÉ PŘIHRNUTÍ 
Kompaktní buben stroje Forty je uložený 
oboustranně.  Je ideální pro přihrnování krátce 
řezané hmoty pomocí TMR metody. Přihrnovač 
Forty může být agregovaný k jakémukoliv nosiči 
a je vhodný do každé stáje.

Příslušenství
Upínání pro čelní nebo statkový nakladač nebo 
EURO upínání
Stavitelné

Standardní výbava
Pohon hydromotorem
Tříbodový závěs
Tři kolečka
Levostranné nebo pravostranné přihrnování
Gumová stěrka (pro čištění podlahy)

Použití přikrmovacího zařízení na jadrné krmivo ještě 
zvyšuje chuť dobytka k přijímání základního krmiva.

PRO OPRAVDOVÉ PROFESIONÁLY: FORTUNA
Model Fortuna kombinuje efektivitu a pohodlí 
na nejvyšší úrovni. Buben s velkým průměrem 
usnadňuje práci s dlouhou řezankou, zvládne i 
velké množství materiálu. Aby pokryl poptávku 
po koncentrovaném krmivu po celý den, je 
možné ho dovybavit přikrmovací jednotkou na 
jadrná krmiva. Pro užší uličky s krmným stolem 
na obou stranách nabízí MAMMUT model For-
tuna i jako oboustranný přihrnovač.

Příslušenství
Upínání pro čelní nebo statkový nakladač nebo 
EURO upínání
Stavitelná výška
Upínání pro kolový nakladač
Stavitelná výška
Oboustranné přihrnování
Přikrmovací jednotka pro jadrné krmivo
Přihrnovací radlice pro čištění krmné uličky

Standardní výbava
Pohon hydromotorem
Tříbodový závěs
Tři kolečka
Levostranné nebo pravostranné přihrnování
Gumová stěrka (pro čištění podlahy)



FORTUNA SPEZIAL: Jednoduchá práce s 
čerstvou trávou

Pro mnoho farmářů a podniků je manuální přihrnování čerstvé trávy součástí jejich denní rutiny: 
Obzvlášť pastevně zaměřené mléčné farmy v létě rády krmí čerstvě posekanou hmotou. Hlavním 
problémem je zde samozřejmě náročná fyzická práce, ale také zajištění nepřetržitého přístupu krav 
ke krmení ideálně tak, aby na konci dne zůstalo na krmných stolech co nejméně zbytků.

Čerstvě posekaná tráva je běžně vyskladněná ze se-
nážního vozu ve formě nohavice, která je pak potřeba 
rychle přihrnout na krmné stoly.

PŘED KRMENÍM: Veškeré zbytky mohou být 
odstraněny pomocí dodatečné čistící radlice.

VĚTŠÍ KOMFORT PŘI KRMENÍ
MAMMUT nabízí mechanickou podporu v 
distribuci čerstvě posekané trávy: Přihrnovač 
krmení „Fortuna Spezial“ je díky svému systému 
šroubovitého přihrnování schopna rychle dostat 
krmivo na krmný stůl. Díky dodatečné výbavě 
čistící radlicí je možné toto krmivo přihrnout v 
jediném přejezdu.

PERMANENTNĚ ČERSTVÉ KRMIVO 
Díky konstantní kvalitě, dostupnosti a čerstvosti 
krmiva jsou krávy povzbuzovány ke konzumaci 
většího množství základního krmení.



Feed Master FORTY

Technické parametry
průměr bubnu 490 mm
pracovní šířka 1,35 m
pohon hydromotor
průtok oleje od 25 l/min.
váha stroje cca 190 kg
uložení oboustranné

Správný přihrnovač pro každé použití

Rádi odpovíme na vaše otázky!
Jednoduše nám zavolejte +420 777 290 014
I pro vaši farmu najdeme nejvhodnější řešení.
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Technické parametry
průměr bubnu 700 mm
pracovní šířka 1,35 m
pohon hydromotor
průtok oleje od 30 l/min.
váha stroje Fortuna / 
Fortuna Spezial

cca 350 kg /  
cca 410 kg

uložení jednostranné

Standardní výbava
Pohon hydromotorem
Tříbodový závěs
Tři kolečka
Levostranné nebo pravostranné přihrnování
Gumová stěrka (pro čištění podlahy)

Příslušenství
Upínání pro čelní nebo statkový nakladač; 
EURO upínání  
stavitelné 

Standardní výbava
Pohon hydromotorem
Tříbodový závěs
Tři kolečka
Levostranné nebo pravostranné přihrnování
Gumová stěrka (pro čištění podlahy)

Příslušenství
Upínání pro čelní nebo statkový nakladač;
EURO upínání  
stavitelné
Upínání pro kolový nakladač - stavitelné 

Oboustranné přihrnování
Přikrmovací jednotka
Čistící radlice

Feed Master FORTUNA / FORTUNA SPEZIAL


