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MAMMUT

Míchačky betonu



100% PROMÍCHÁNÍ

 Pružná, výškově stavitelná 
míchací ramena garantují 
stoprocentní promíchání 

směsi.

SRDCE MÍCHAČKY

Robustní převodovka v olejové 
lázni se chlubí vynikajícím 

převodovým poměrem díky 
kterému běží míchačka hladce a 

bez problémů i při větším 
zatížení. Na převodovku 

poskytujeme 3 letou záruku.

Každý farmář nebo majitel domu to zná. V 
průběhu celého roku je potřeba neustále provádět 
jak menší tak větší údržové nebo stavební práce 
na nemovitostech. Objednávat malé množství 
betonu z betonárky je neekonomické, zatímco 
míchání vlastního betonu umožňuje větší 
flexibilitu a finanční úspory. Ekonomické výhody 
se ještě zvyšují, pokud máte vlastní míchačku ve 
které dokážete míchat jak beton, tak i krmivo pro 
dobytek anebo třeba mořit obilí.

Modely TM125 a TM150 mohou být vybaveny také vlastním 
nakládacím zařízením. Nakládací lopata je tvarovaná tak, že 
při jejím zvednutí vysype celý svůj obsah do míchačky. 

Výrobní program firmy Mammut 
poskytuje i stroje upravené podle 

individuálních potřeb kažého zákazníka. 
Míchačky s elektrickým motorem nebo 

dieselovým agregátem jsou používané v 
hutním průmyslu (míchání šamotu pro 
pece) a pro míchání krmiva pro zvířata. 

Míchačky mohou být hnané také 
hydromotorem. 

MAMMUT – solidní jméno 
je garance kvality

Beton bez námahy Od samonakládací k 
průmyslové míchačce 

MAMMUT 
pro různá odvětví 

Mnoho betonových směsí vyžaduje důkladné zamíchání 
(proti zamrzání, spojování směsi ...), k zajištění kvality 
betonu. Míchačka značky MAMMUT toto důkladné 
zamíchání splňuje. Navíc jsou míchačky MAMMUT 
vyráběny s důrazem na robustnost a dlouhou životnost.

Kvalita našich míchaček začíná u pružných, stavitelných  
míchacích ramen. Tato ramena jsou díky jejich postavení 
garancí stoprocentního promíchání materiálu a navíc jsou 
dostatečně flexibilní proti pevným překážkám. Mammutí 
fylozofie kvalitních výrobků se ukazuje i v dalších částech 
míchačky, jakou je například robustní převodovka v 
olejové lázni nebo detaily pro usnadnění práce - bodec 
pro otevírání pytlů s cementem, stavitelné nohy, otočný 
výpustný žlab a další detaily které usnadňují práci s 
míchačkou. Dno, strany a škrabky míchačky jsou vyrobeny 
ze speciálního otěruvzdorného materiálu HARDOX. 

PŘIZPŮSOBENÍ PODMÍNKÁM

Výsypné korýtko otočné o 180° 
může být snadno prodloužené o 
nástavec, který je k dispozici jako 
příplatková výbava.  

UNIVERZÁLNÍ

Každá míchačka disponuje 
několika připojovacími body tak, 
aby nenastal problém s připojením 
k traktorům o různých výkonech. 
Nohy míchačky slouží jako 
podpora traktorům s nízkou 
nosností.



MAMMUT

Změna vyhrazena

Míchačky betonu    Mobilní míchačky pro podlaháře
a stavební firmy

Průmyslové míchačky 
jsou vyráběné na 
přání zákazníka, 
přesně podle jeho 
potřeb.

MAMMUT MASCHINENBAU GES.M.B.H.
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e-mail: office@mammut.at - Internet: www.mammut.at

TM 95 TM 125 TM 150 TM 180 TM 200Typ 
Pracovní kapacita 
- množství betonu 240 l 500 l 750 l 1000 l 1200 l

Kapacita s lehkou nástavbou
- bez adaptéru
- s adaptérem

320 l
–

700 l
850 l

940 l
1230 l

1200 l
1500 l

1400 l
1720 l

Průměr bubnu 950 mm 1250 mm 1500 mm 1800 mm 2000 mm

Výška bubnu 500 mm 625 mm 625 mm 625 mm 625 mm

Váha cca. 280 kg 350 kg 450 kg 510 kg 580 kg

Počet míchacích ramen 3 4 4 4 5

Výkon míchání cca. 4 m3/h 8 m3/h 13 m3/h 15 m3/h 17 m3/h

TM 125 SF TM 150 SFTyp
Pracovní kapacita - 
množství betonu 500 l 750 l

Kapacita s lehkou nástavbou 
- bez adaptéru 
- s adaptérem

650 l
–

940 l
–

Průměr bubnu 1250 mm 1500 mm

Výška bubnu 600 mm 600 mm

Váha cca. Ca. 550 kg Ca. 680 kg

Počet míchacích ramen 4 4

Výkon míchání cca. 8 m3/h 13 m3/h

Naše míchačky s podvozkem jsou obzvláště oblíbené u podlahářských 
firem, které si míchačku jednoduše přivezou za osobním automobilem. 
Model TM95 může být také dodán jako stacionární jednotka se 4,5 kW 
elektrickým motorem, třemi odpruženými míchacími pery a kapacitou 
240 litrů směsi. 

Elektromotor
Jakákoliv naše traktorová míchačka je 
snadno dovybavitelná elektromotorem. Díky 
tomu nebudete závislí na traktoru a ten 
může vykonávat jinou práci. 

Better for
corners

VIDEO
www.mammut.at




