TOMAHAWK
Rozdružovače a drviče slamy

SYSTÉM FLOW PLUS

KŔMENIE • ZASTIEĽANIE • SPRACOVANIE
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Uznávaná strojárska dokonalosť
Spoločnosť Teagle Machinery bola založená
pred viac než 70 rokmi a vyrobila prvý drvič
balíkov slamy Tomahawk, a to v roku 1983.

Stále sme rodinná firma so zameraním na
uspokojovanie potrieb našich zákazníkov, či
už bývajú neďaleko, alebo v jednej z 35 krajín
sveta, do ktorých pravidelne dodávame naše
stroje.
Od samého začiatku sú naše stroje navrhnuté
tak, aby boli jednoduché, odolné a jednoducho
ovládateľné.
Za týmito hodnotami si stále stojíme, všetky
naše výrobky sú dôkladne testované na
farmách po celom svete, aby sme sa uistili, že
deň čo deň pracujú spoľahlivo, a to aj za tých
najnáročnejších podmienok.

sme priamo za vami

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva asi
150 ľudí, z ktorých väčšina pracuje v našom
výrobnom závode v Cornwalle s rozlohou 14
750m2

Modely TOMAHAWK

Model, ktorý vyhovuje vašim potrebám
Dôraz na detail - vďaka nášmu zameraniu na stroje pre kŕmenie a
výrobu podstielky v posledných 30 rokoch vám vieme poskytnúť
stroj, ktorý vyhovie vašim potrebám.

7100

Skúsenosť - tisíce poľnohospodárov každý deň využívajú naše
skúsenosti v navrhovaní a výrobe výkonných a spoľahlivých strojov.

8100

9090

8500

1010

Prínos

Prečo si zaobstarať rozdružovač a drvič slamy?
Šetrí váš čas i peniaze!
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Na zastielanie
Úspora práce – vyrobiť podstielku
pre dobytok zvládne jednoducho a
rýchlo jediná osoba.
Úspora slamy – zákazníci zväčša
hovoria o 30%úsporách slamy.
Slama sa rovnomerne rozprestrie
po celej ploche podlahy. V každom
koterci je iba toľko slamy, koľko je
potrebné.
Čistejší a zdravší dobytok - pre
vyššiu absorpčnú schopnosť a
väčšie pohodlie dobytka je slama
jemne rozdrvená. Vzhľadom na to,
že slama nie je rozdrvená, si stelivo
zachová svoju štruktúru a zaistí
hygienicky vyhovujúcu plochu na
ležanie.
V kŕmnych boxoch je slama
nasekaná a rozprestretá podľa
vašich požiadaviek.
Lepší hnoj – slama sa
rovnomernejšie zmieša s hnojom
pre lepšie použitie v teréne.
Bezpečnejšia tvorba podstielky
- nie je potrebné vstupovať do
koterca.
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Na kŕmenie

3

Na spracovanie

Jeden stroj, dve funkcie
pokladajte stelivo a kŕmte zvieratá
pomocou všetkých modelov
Tomahawk*

Slama pre kŕmne vozy je
predspracovaná pomocou nášho
jedinečného systému dvojitého
rezania.

Univerzálnosť - podrvíme
akýkoľvek balík slamy! Kŕmna
slama alebo balíkovaná senáž*,
seno alebo koreňové plodiny.*

Lepšia výkonnosť – znižuje dobu
spracovania kŕmnym vozom

Chutnejšie krmivo – zákazníci
nám hovoria, že krmivo z
nasekanej balíkovanej senáže je
lepšie.
Dobytok prestal separovať a tak
sú straty na krmive nižšie.
* netýka sa funkcie dvojitého rezania

Efektívna tvorba krmiva Presne
nasekaná slama podporuje dobré
trávenie.
Zabraňuje nadmernému
spracovanie siláže do kŕmnej
dávky (TMR).
Spracovávať slamu môžete
kedykoľvek – nie je potrebné ju
skladovať.

Výhody modelu Tomahawk

Výhody modelu Tomahawk
Výkon

Odskúšané a testované

Zostatková hodnota

Modely Tomahawk sú výkonnejšie a
spracovávajú materiály rýchlejšie, takže
šetria váš čas aj peniaze.

Žiadne dva balíky nie sú identické, a
preto vykonávame jeden test za druhým
s použitím tých najťažších balíkov na
farmách po celom svete.

Tá najkvalitnejšia konštrukcia a povrchová
úprava zabezpečí, že si modely Tomahawk
zachovajú svoju hodnotu po dlhú dobu.
V celom zariadení sú použité kvalitné
komponenty s oceľovými časťami, ktoré
sú vopred ošetrené a opatrené práškovým
lakom.

Zákaznícky servis

FLOW PLUS SYSTEM

Pre zaistenie tej najlepšej podpory sme
vyvinuli rozsiahlu sieť dodávateľov, ktorá
spolupracuje s naším tímom skúsených
predajcov a technikov.

TERAZ AKO ŠTANDARDNÁ VÝBAVA

• Väčší výkon ako bol predtým
• Konzistentná a vyvážené hmota aj s
tými najobtiažnejšími materiálmi.

Britská výroba s britskou
podporou
Aby bol zaistený stály chod
vášho stroja, má
spoločnosť Teagle k
dispozícii komplexnú
zásobu originálnych
náhradných dielov.

Spoľahlivosť

• Kontrola nad podávaním materiálu
pri nízkych rýchlostiach fúkania.

Vďaka jednoduchému a odolnému
hnaciemu ústrojenstvu a ovládaniu pre
vás Tomahawk tvrdo pracuje deň čo deň,
týždeň za týždňom.

Inteligentný dizajn
Spoločnosť Teagle používa pri navrhovaní
svojich strojov najmodernejší softvér, aby
bola sila tam, kde je potrebná.

Univerzálny a pohodlný
Či už drvíte slamu na krmivo alebo
podstielku, pracuje Tomahawk aj tam, kde
iné drviče slamy nestačia.

Pomer cena/výkon - ohromujúca návratnosť
investícií
Súčasní majitelia strojov Tomahawk si už teraz užívajú skvelé miery návratnosti investícií.

Tieto údaje boli získané z informácií od
užívateľov systémov Tomahawk
12 mesiacov po tom, čo prešli z
manuálneho systému tvorby podstielky.

3200

Zapamätajte si: je potrebné brať do
úvahy všetky faktory, spolu s hodnotami
komodít a nákladov na prevádzku
traktora, hodinovej mzdy a lepších
podmienok pre chov dobytka.

2000

Veľkosť stáda : 2200

2800

Návratnosť 8
mesiacov

Veľkosť stáda

2400

1600

Veľkosť stáda : 800

1200

Návratnosť 13
mesiacov

Veľkosť stáda : 200

800

Návratnosť 24
mesiacov

400
0

0

6

12

18

24

30

36

Návratnosť (v mesiacoch)
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Naše najnovšie vylepšenia
Náš zabehnutý stroj Tomahawk bol od hlavy po päty prestavaný, aby ponúkol bezkonkurenčný objem ložnej
plochy a vynikajúci výkon, a pritom si zachoval jednoduchú ovládateľnosť a viditeľnosť lisovacej komory.

1

2

SYSTÉM Flow Plus

Väčší výkon, konzistentný
a hladký posuv a kontrola
nad podávaním materiálu
pri nízkych rýchlostiach
vyfukovania.

3

Lepšie zadržovanie 		
materiálu

Objem 3m3 znamená 20%-ný
nárast oproti predošlému
modelu. Vyvýšené bočné
strany znižujú možnosť
vypadávania materiálu z
lisovacej komory.
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Dvojité rezanie

Jedinečný systém dvojitého
rezania je k dispozícii aj pri
modeli 7150. Rozhadzovaná
slama môže zostať dlhá
alebo byť nasekaná nakrátko
stlačením jediného tlačidla.

Rýchle zapojenie

Model 7100 šetrí váš čas. Je
totiž vybavený systémom
Quick Hitch pre spodné
závesné rameno, vďaka
ktorému je zapojenie a
vypojenie rýchlejšie.

Dôraz na pohodlie zvyšuje výnosy
Šetrí prácu - a 25% slamy
Aby bol tento režim, ktorý vyžaduje ročne rozprestrieť asi 900 okrúhlych
balíkov slamy, zachovaný, je mechanický drvič slamy nevyhnutnou
súčasťou každodenného života. Od doby, čo upustil od manuálneho
drvenie slamy, zaznamenal Andrew zhruba 25 až 30 percentnú úsporu
slamy a asi hodinu ušetreného času každý deň.
Ťažko spracovateľné balíky? - Žiadny problém.
Keďže je najlepšia slama vyhradená pre dojnice, v posledných rokoch
niekoľkokrát nastal problém so spracovaním niektorých balíkov. To je
dôvod, prečo má Andrew svoj tretí Tomahawk, ktorému dal prednosť
po niekoľkých názorných ukážkach práce tých najznámejších strojov
na trhu. Zaujal ho jeho dosah fúkania, schopnosť vyrovnať sa s ťažko
spracovateľnými balíkmi a jednoduché usporiadanie elektronickej
riadiacej jednotky.
Andrew Thomas prevádzkuje spoločne so svojou rodinou zmiešaný
statok s rozlohou približne 93 hektárov neďaleko dediny Mabe v
juhovýchodnej časti Cornwallu; zameriavajú sa na vysoko produktívne
stádo 130 holštajnských kráv, ktoré väčšinou produkujú 10 000 litrov
mlieka, a na podobne veľký počet teliat.
Každá krava teraz vyprodukuje o 500 litrov viac.
Andrew vypracoval niekoľko systémov pre ustajnenie stáda a zistil, že
môže zvýšiť produktivitu každej kravy tým, že zvýši pohodlie kráv a
stádo na zimu ustajní radšej do výbehov so slamenou podstielkou než
do kŕmnych boxov. Údržba týchto výbehov vyžaduje režim podstielania
„málo a často”, čo znamená, že podstielka sa mení dvakrát denne každý
deň v týždni. Andrew si kladie za cieľ „vytvoriť podstielku, ktorej vlastnosti
by sa čo najviac priblížili poľu”.
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Ďalšie výhody
Tomahawk 7100, pripojený k traktoru John Deere 6430, je k dispozícii
aj ako záloha pre kŕmne vozy. Andrew uvádza, že pri vyprataní hnoja
raz mesačne je výsledok „úplne odlišný” v porovnaní so stelivom
pripraveným ručne.
„Polovica práca je hotová, pretože slama je skvele premiešaná s hnojom.”
Jednoduchý prechod na nový Tomahawk 7100
Zadovážil by si Andrew ďalší stroj? Práve povýšil svoj model 808 na nový
Tomahawk 7100. Po vyskúšaní nového stroja uviedol Andrewov syn Will
(na snímke), ktorý drvič riadi, že z výsypky vychádza plynulejšie, doba
spracovania je kratšia a stroj je v niekoľkých ohľadoch vylepšený, aby
bola jeho údržba ľahšia.

TOMAHAWK 7100

Kompaktný výkon

VHODNÝ PRE

senáž / seno / slamu

Model 7100 ponúka maximálnu ovládateľnosť a nemenej
veľký výkon.

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 22 m
OBJEM

3m3
MOŽNOSŤ DVOJITÉHO
REZANIA

viď strany 9 - 10

Štandardná výbava:

Možnosti:

• Elektronické ovládanie v kabíne
• Otočný výpad s uhlom otočenia
až 280°
• Jeden rotor
• Výškovo nastaviteľná klapka
výpadu
• Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
• Ukazovateľ rýchlosti fúkania
• Rýchly závesový systém

• Bočný výpad
• Súprava cestného osvetlenia
• Nástavec zadného čela - odporúčané
pre veľké hranaté balíky
• Širokouhlý kĺbový hriadeľ (ťažné
modely)
• Náprava alebo prídavné kolesá
• Diaľkový spínač zadného čela
• Vysokotlakový hydraulický filter
• Ovládacie káble

Možnosti ťahania
Ďalšie možnosti nájdete na strane 7

Viď informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16
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Vlastnosti

1

Ovládanie končekmi 		
prstov

Odolné intuitívne
elektronické ovládanie
pre jednoduchú a
bezproblémovú prevádzku.

3

Silné reťaze pohonu 		
podlahy

Silné reťaze pohonu podlahy
s lištami pripevnenými
pomocou strmeňových
skrutiek. Hradidlo privarené na
tieto lišty zabezpečuje pohyb
balíkov kladným smerom.

5

Odolný prevod

Reťazový pohon kladivového
drviča zaistí spoľahlivý prenos
maximálneho výkonu.

7

Vylepšené vypúšťanie
materiálu

Široký ventilátor s veľkými
lopatkami zaisťuje veľmi silné
prúdenie vzduchu.
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2

Jednoduché 			
nakladanie

Zadné čelo sa zužuje, čo
zabezpečí jednoduché
samonakladanie pomocou
dvoch hydraulických ramien,
ktoré naložia aj tie najťažšie
balíky.

4

Vizuálna kontrola

Ukazovateľ rýchlosti informuje
obsluhu o rýchlosti posunu
podlahy.

6

Stály výkon

Systém zábran využíva
príklopy privarené na lište
a zaisťuje dobrý prepad
materiálu, a tým aj stálu
vysokú rýchlosť metania
všetkých materiálov.

8

Jednoduchá údržba

V prípade poškodenia lopatiek
cudzím predmetom je možné
ich odmontovať, opraviť
alebo vymeniť bez nutnosti
vymontovania ventilátora
alebo rozmontovania stroja.

TOMAHAWK 8100

Vedúce postavenie na trhu

VHODNÝ PRE

senáž / seno / slamu

Najpopulárnejší rozdružovač a drvič slamy na trhu. Naše pokrokové
strojárstvo zaisťuje výnimočnú spoľahlivosť a výnimočný výkon.

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 22 m
OBJEM

3.5m3
MOŽNOSŤ DVOJITÉHO
REZANIA

viď strany 9 - 10

Štandardná výbava:

Možnosti:

• Elektronické ovládanie v kabíne
• Otočný výpad s uhlom otočenia 		
až 280°
• Jeden rotor
• Výškovo nastaviteľná klapka 		
výpadu
• Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
• Ukazovateľ rýchlosti fúkania
• Kolesá 10,5 / 15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Otočná výsypka s uhlom otočenia až 280°
Ďalšie možnosti nájdete na strane 7

Dvojitý výpad
Bočný výpad
Súprava cestného osvetlenia
Diaľkový spínač zadného čela
Nadstavec poklopu
Širokouhlý kĺbový hriadeľ
Kolesá 11,5 / 15
Vysokotlakový hydraulický filter
Ovládacie káble
Nástavné dosky

Viď informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16
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Vlastnosti

1

2

Súprava cestného 		
osvetlenia

Nevyhnutné pre použitie
na ceste, predné a zadné
svetlá zaistia, že budete pri
jazde na ceste v bezpečí
(štandardné vybavenie)

3

Nakladajte balíky bez toho,
aby ste vystúpili z kabíny;
ideálne pri odstraňovaní sietí
alebo obalov (štandardné
vybavenie všetkých modelov
okrem 7100 a 7150).

4

Nástavné dosky

Nástavec zadného čela

Zvýšenie kapacity a
jednoduché nakladanie;
nástavec možno ľahko
pripevniť k bežnému poklopu
(nie je potrebný pri modeli
1010).

Zvýšenie kapacity pre
prepravu sypkých materiálov
(k dispozícii pre modely 8100,
8150, 8500 a 8550).

5

Diaľkové ovládanie 		
zadného čela, spínač 		
posunu podlahy

6

Ovládacie káble

Jednoduché a úsporné
ovládanie všetkých
hydraulických funkcií vášho
Tomahawku (k dispozícii iba u
modelov 7100, 8100, 9090).

Súprava prídavných 		
kolies

U menších traktorov možno
zvýšiť stabilitu pripojeného
drviča Tomahawk 7100 a
7150 pripevnením voliteľných
prídavných kolies.

Možnosti výpadu

1

Bočný výpad

Sypte materiál len po pravej strane
so zvýšeným výkonom vyfukovania,
než pri otočnom výpade. Materiál sa
sype z menšej výšky pre ľahší prístup
k nízkym budovám. Výpad možno
zdvihnúť alebo znížiť podľa potreby.
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2

Otočný výpad

Pre flexibilnejšie sypanie možno
výpad otočiť o 280 ° a sypaný
materiál tak namieriť, kam
potrebujete. Nastaviteľná klapka
slúži k presnému umiestneniu
kŕmneho materiálu.

3

Dvojitý výpad

Využite výhody bočného
výpadu rovnako ako flexibilitu
otočného výpadu. Voľbu vykonáte
jednoduchým stlačením tlačidla
(k dispozícii iba pri modeli 8100 a
9090).

TOMAHAWK 8500

Profesionálna voľba

VHODNÝ PRE

Širšie telo pre väčšiu kapacitu a jednoduchšie nakladanie
1,5-metrových balíkov. Priemyselná odolnosť je zaistená použitím
materiálu odolného proti použitiu v skrini ventilátora.

senáž / seno / slamu
DOSAH FÚKANIA

Slamu do 25 m
OBJEM

4.5m3
MOŽNOSŤ DVOJITÉHO
REZANIA

viď strany 9 - 10

Štandardná výbava:

Možnosti:

• Elektronické ovládanie v kabíne
• Otočný výpad s uhlom otočenia
až 280°
• Jeden rotor
• Výškovo nastaviteľná klapka výpadu
• Diaľkový spínač zadného čela
• Kĺbový hriadeľ s klznou spojkou
• Ukazovateľ rýchlosti fúkania
• Kolesá 10,5 / 15

• Bočný výpad
• Súprava cestného osvetlenia
• Nadstavec čela
• Širokouhlý kĺbový hriadeľ
• Kolesá 11,5 / 15
• Vysokotlakový hydraulický filter

Jeden kladivový drvič
Ďalšie možnosti nájdete na strane 7

Viď informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16
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Dvojité rezanie

Rezanie na jemno/fúkanie dlhej slamy
jednoduchým stlačením tlačidla
Systém dvojitého rezania „Dual Chop” obsahuje sadu zaťahovacích čepelí, ktoré možno presunúť jednoduchým stlačením tlačidla od
krátkeho rezu slamy (okolo 40mm) až po žiadny rez a späť podľa potreby a v priebehu niekoľkých sekúnd.

1. Kladivový drvič

4. Krycia doska

Slamu ťahajú z balíka trhacie háky
umiestnené na kladivovom drviči.

Po zdvihnutí čepele a krycej
dosky, zvýraznené zelenou,
prechádza slama nad sitom
a potom je bez sekania
vysypaná.

2
4

2. Nože
Po spustení nožov je slama
nasekaná v oblasti medzi trhacími
hákmi a sekciami nožov.

1

5. Komora
vyfukovania

3

Slama, ktorá prešla cez sito
alebo nad ním, sa potom
vtiahne priamo do komory
vyfukovania a vypustená von.

3. Sito
Slama potom prechádza cez sito
umiestnené za kazetou noža.
Príliš dlhá slama recirkuluje cez
čepele za kladivovým drvičom.

5
Mechanizmus „Dual Chop“ v polohe pre krátky rez

Dokonalá univerzálnosť Robustná konštrukcia
Model 7150 Dual Chop je ideálne prispôsobený pre
cúvanie v boxe a ponúka tú najlepšiu ovládateľnosť,
bez toho, aby došlo k zníženiu výkonu.

Model 8550 Dual Chop bol vyvinutý so skriňou vyfukovania,
ktorá sa vyznačuje zvýšenou odolnosťou a spoľahlivosťou pre
každodenné použitie pri tých najnáročnejších úkonoch

Jedinečný systém dvojitého rezania “Dual Chop” je spoločne s dvojitou výsypkou k dispozícii u nasledujúcich modelov:
7150 nesený (hore vľavo), 8150 ťahaný (obrázok nie je k dispozícii), (hore vpravo).
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7150/8150/8550

Výhoda predspracovaných materiálov
Rezanka slúži na mnohé účely a pridáva sa napríklad do kŕmnej dávky alebo do podstielky.

1

2

Ušetrite čas a
palivo

Žiadne prílišné
spracovanie

Spracovaním slamy pred
pridaním do kŕmnej dávky v
kŕmnom voze možno ušetriť čas
aj palivo. Vďaka 60 000 rezom za
minútu získate rýchlo a stabilne
pracujúci stroj.

Predspracujte slamu, aby nebolo
potrebné dlhé miešanie
a boli tak obmedzené problémy
s prílišným spracovaním siláže
pre krmivo.

3

Krátky rez
Sekanie až do priemeru 40 mm s čistým
rezom znamená, že môžete získať
ideálny materiál pre kŕmenie, vytvoriť
efektívnu stimuláciu bachora a zvýšiť
produkciu mlieka. Pri zastielaní kŕmnych
boxov kójí je nakrátko nasekaná slama
dostatočne jemná pre systémy čerpania
hnoja.

Jeden stroj, tri funkcie
Gordon Ross (na obrázku) prevádzkuje zmiešané hospodárstvo
v regióne West Midlands s asi 340 kusmi mliečneho a mäsového
dobytka. Gordon hľadal stroj pre výrobu podstielky do boxov
a voľných ohrád pomocou slamy
vypestovanej priamo na farme. Gordon
si po prezretí rôznych strojov

uvedomil, že „Tomahawk Dual
Chop” bol jediným strojom, ktorý zvládol obidve úlohy - sekanie
krátkej slamy pre boxy a sypanie dlhej slamy pre voľné ohrady “.
Vďaka systému Dual Chop je vystielanie ohrád a boxov
jednoduché
Gordon spracováva okolo 1500 okrúhlych balíkov ročne a zistil,
že „Vystielanie je také jednoduché, že ohrady aj boxy možno
vystielať každý deň pomocou zásady málo a často a udržať tak
dobytok v čistote“. Aj s týmto režimom slamu šetríte, pretože
je po podloží rozložená rovnomerne, a ak nie je potrebný celý
balík, zostane v stroji aj pre ďalší deň.
... a slúži taktiež na kŕmenie
Okrem toho „možno strojom spracovávať slamu
na kŕmenie, pretože dĺžku stebiel je možné
nastaviť podľa zmesi tak, že používate čepele
iba čiastočne “.
Uvažoval by v budúcnosti pán Ross o alternatíve
k rozdružovači a drviči slamy?
„Nie - rozhodne by som si zaobstaral ďalší model
Tomahawk Dual Chop.”
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TOMAHAWK 9090

Klasický rozdružovač a drvič slamy

VHODNÝ PRE

siláž/seno/slamu

Ideálny pre poľnohospodárov, ktorí potrebujú kombináciu dobrej
ovládateľnosti a veľkého objemu. Model 9090 je klasickým strojom
pre kŕmenie siláží a zastielanie slamou.

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 22 m
OBJEM

6m3

Štandardná výbava:

Možnosti:

• Elektronické ovládanie v kabíne
• Otočný výpad s uhlom otočenia
až 280°
• Dvojitý kladivový drvič
• Nastaviteľná posuvná lišta pri
modeli s otočnou výsypkou
• Diaľkový spínač zadného poklopu
• Kĺbový hriadeľ s klznou a 		
rozbehovou spojkou
• Ukazovateľ rýchlosti fúkania
• Kolesá 11,5 / 15,3

• Dvojitý výpad

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7
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• Bočný výpad
• Širokouhlý kĺbový hriadeľ
• Vysokotlakový hydraulický filter
• Ovládacie káble
• Kolesá 12,5 - 15
• Súprava osvetlenia
• Nadstavec čela

Viď informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16

TOMAHAWK 1010

Obrovský objem i výkon

VHODNÝ PRE

siláž/seno/slamu

Model 1010 zoberie až 4 pravouhlé alebo okrúhle balíky.
Doska odolná proti opotrebeniu v skrini vyfukovania je
štandardnou výbavou. Pomocou snímača hmotnosti môžete
sledovať svoje vstupné náklady.

DOSAH FÚKANIA

Slamu do 25m
OBJEM

10m3

Dvojitý kladivový drvič

Štandardná výbava:

Možnosti:

• Elektronické ovládanie v kabíne
• Otočná výsypka s uhlom otočenia
až 280°
• Dvojitý kladivový drvič
• Nastaviteľná posuvná lišta pri
modeli s otočnou výsypkou
• Diaľkový spínač zadného poklopu
• Vysokotlakový hydraulický filter
• Kĺbový hriadeľ s klznou a 		
rozbehovou spojkou
• Ukazovateľ rýchlosti fúkania
• Kolesá 385/55 R22.5

• Bočný výpad

Ďalšie možnosti nájdete na strane 7

• Širokouhlý kĺbový hriadeľ
• Snímače hmotnosti (pozri
stranu 13)
• Nadstavec otočného
výpadu pre sypanie z
väčšej výšky

Viď informácie o veľkosti balíkov uvedené na stranách 15 až 16
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Snímače hmotnosti

Sledujte svoje vstupné náklady
• Váženie kŕmnych surovín pre kontrolu kŕmnej dávky.
• Vďaka váženiu podstielky môžete kontrolovať svoje náklady.
• Prevencia nekonzistentného nakladania a nepresného vykladania.
• Lepší spôsob spravovania zásob krmiva/podstielky.
• Vďaka zvýšenej efektivite sa znížia náklady.

SKONTROLOVAŤ

NASTAVIŤ

SPUSTIŤ

Automaticky pre
priamu kalibráciu

Jednoduchá voľba
kŕmnej dávky

Presné sypanie krmiva
a odpadu

„Teraz potrebujeme o 40 hektárov slamy menej.“
Meranie vstupných hodnôt

Vyvážené kŕmenie

Pre čo najvyššie výnosy je dôležité
kontrolovať kŕmne dávky a využitie
slamy a mať tak pod kontrolou aj svoje
náklady - rozdružovač a drvič slamy
Tomahawk vám s tým všetkým pomôže.
Systém váženia materiálu pre sypanie
krmiva a odpadu vám to všetko umožní.

Pri kŕmení - „potrebujeme presne vyvážiť
pomer kukurice a trávy a použiť to
správne množstvo, aby bol vzniknutý
odpad čo najmenší. Naplním stroj do
polovice zopnutia kukuricou pomocou
čelného nakladača, potom vytrhám
kusy siláže z balíka a pridám ich navrch,“
vysvetľuje pán Gibson.

Úspora slamy

Jeff Gibson (na obrázku) prevádzkuje so svojím otcom
Mikeom a bratom Andrewom rozmanitú živočíšnu
výrobu a
obchoduje s hospodárskymi potrebami v dedine
Wingham blízko Canterbury. Je nadšený z prínosu
modelu Tomahawk 1010s pre jeho obchodné aktivity
už od roku 2012.
„Ide o univerzálny stroj, pretože ho možno použiť
na kŕmenie rovnako ako na vystielanie vnútorných
výbehov pre dobytok a vonkajších výbehov pre
ošípané slamou.“

Predtým sa slama po výbehu
rozprestierala pomocou traktora a
nakladača a sypala sa z drapáka; teraz sa
slama sype z vonkajšej strany a celkovo
tak ide o o oveľa efektívnejší proces.
„V zime sme spotrebovali 22 balíkov
týždenne, teraz nám ich stačí deväť
a samozrejme klesla aj potreba
vyhrabávať a rozprestierať mrvu pri
čistení výbehov.

- A hoci zrejme nemiešajú tak dôkladne
ako podávače stravy, tento stroj ponúka
dobré krmivo, do ktorého sa dobytok
rád zahryzne.“

Spotreba slamy v zimnom období
klesla z 22 na iba deväť balíkov
slamy týždenne, a to vďaka
drveniu a vystielaniu pomocou
modelu Tomahawk

Štandardné vlastnosti snímača

Možnosti programovania:

• Pamäť Plus (M +) a vyvolanie
pamäte (RM)

• Uloženie až 200 priečinkov

• Celkové zaťaženie / celková
hmotnosť / priemerná hmotnosť
• Tlačidlo „Podržať” pre zamrznutie
obrazovky (pri pohybe vozom)
• Voliteľné - diaľkové a sériové porty

13

„Drviace bubny drvia a miesia krmivo
veľmi dobre

• Automatické nastavenie kŕmnej
dávky
• Kontrola nakladania
• Prenos dát do PC
• Upozornenie pri dosiahnutí
cieľovej hmotnosti

Modely Teagle
Ďalšie stroje zo sortimentu produktov Teagle

Bubnová séria Tomahawkov
Vhodný takmer na akékoľvek použitie
od kŕmnej siláže po vystielanie boxov
alebo štiepanie slamy do krmiva.

Systém bubnového drviča
So sitami rôznych rozmerov pre
sekanie materiálu na konštantnú
dĺžku od 13 do 125 mm.

Modely bubnov
Bubnové Tomahawky sú dostupné v rôznych
priemeroch a dĺžkach, čo im umožňuje spracovávať
všetky okrúhle aj obdĺžnikové balíky.

Rozmetadlá hnojív XT
S presným štvornásobne
prekrývaným rozstrekom, objemom
až 1350 litrov a šírkou záberu až 12
m.

Obracač sena Super-ted
Urýchli sušenie a pomôže zachovať
kvalitu plodín, ideálny pre zotavenie
dažďom zničených plodín

Rozhadzovač hnoja TITAN so zadným výpadom
Naše rozhadzovače so zadným výpadom majú objem
od 6 m3 do 14 m3 a ponúkajú jemné a rovnomerné
rozmetanie. Kvalitná britská konštrukcia je štandardom
každého stroja.

Miešač a domiešavač Spiromax
Špirály hlboko v bubne zaistia
rýchle a rovnomerné miešanie. Pre
vyloženie jednoducho zmeňte smer
otáčania valca.
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Vlastnosti

7100

7100

8100/8500

7100 SC

7150 SC

8100

8100 SC

8100 TC

Bočná

Otočná

Dvojitá

Vlastnosti
Výpad

Bočná

Otočná

Otočná

Dvojité rezanie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Siláž

Áno

Áno

Nie

Áno

Áno

Áno

Slama

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

1

1

1

1

1

1

3.0

3.0

3.0

3.5

3.5

3.5

2

2

2

1/1

1/1

1/1

Objem
Kladivový drvič
Objem (m3)

Počet 1,5m okrúhlych balíkov		
Počet 2,5m hranatých balíkov
(120 x 90 cm / 120 x 120cm)

Slama x2* / Siláž x 1		

1/1

1/1

Lisovacia komora
(so sklopeným poklopom) Š x V x D		
Dolet (max.)

1/1

1.4 x 1.25 x 2.5m 			

22m

22m

20m

22m

60hp

60hp

60hp

1.86/2.10m** 1.86/2.10m**

2.27m

2.1m

2.1m

Celková dĺžka (so zdvihnutým čelom)		

2.65/3.65m**		

4.14m

4.14m

4.14m

Celková dĺžka (so sklopeným čelom)		

3.80/4.80m**		

5.38m

5.38m

5.38m

Celková výška (so zavretým výpadom)

2.29/2.59m** 2.29/2.59m**

2.41m

2.58m

2.81m

1880kg

1880kg

2020kg

Min. výkon traktora		

20m

20m

1.55 x 1.25 x 2.98m

60hp (90hp pripevnená)		

Rozmery
Celková šírka (so zavretým výpadom)

Hmotnosť bez nákladu (pripojené)

2.2/2.27m**

2.11/2.3m**
1640kg

Rozmery pneumatík		
Prietok oleja (min/max) (l/min)

35 - 60

1640kg

1780kg

pri ťahaní 10.00/75-15.3		
35 - 60

35 - 60

10.00/75-15.3 (sú k dispozícii aj iné varianty)
35 - 60

35 - 60

Vysvetlivky:
* S nástavcom poklopu.		

*** Nie je vhodné pre okrúhle balíky, ak nie sú nasekané.

** Zapojené (položené na zemi) /pri ťahaní.
Stratégia spoločnosti je zameraná na neustále zlepšovanie a vývoj. Vlastnosti výrobkov teda podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
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35 - 60

Vlastnosti

9090

8150 SC

8500

1010

8500 SC

8550 SC

9090

9090 SC

9090 TC

1010 		 1010 SC

Otočná

Bočná

Otočná

Otočná

Bočná

Otočná

Dvojitá

Bočná		

Otočná

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie		

Nie

Nie

Áno

Áno

Nie		Áno***

Áno***

Áno***

Áno***		

Áno***

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno

Áno		
Áno

1

1

1

1

2

2

2

2		2

3.5

4.5

4.5

4.5

6.0

6.0

6.0

10.0		10.0

2

2

2

2

2***

2 ***

2***

3***		

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

4/2		4/2

			
			

1.70 x 1.25 x 2.98m			

1.55 x 1.44 x 4.15m

3***

1.70 x 1.58 x 5.70m

20m

25m

22m

22m

22m

20m

22m

25m		22m

60hp

80hp

80hp

80hp

60hp

60hp

60hp

80hp		80hp

2.1m

2.44m

2.16m

2.16m

2.27m

2.1m

2.27m

2.42m		2.42m

4.14m

4.14m

4.14m

4.14m

5.1m

5.1m

5.1m

6.17m		6.17m

5.38m

5.38m

5.38m

5.38m

5.97m

5.97m

5.97m

7.96m		7.96m

2.58m

2.59m

2.77m

2.77m

2.54m

2.60m

2.81m

2.93m		2.93m

2255kg

2080kg

2080kg

2415kg

2440kg

2440kg

2580kg

3580kg		3590kg

		
35 - 60

10.00/75-15.3 (dostupné aj iné rozmery)
35 - 60

35 - 60

35 - 60

11.5/80-15.3 (dostupné aj iné rozmery)		 385/55 R22.5
35 - 60

35 - 60

35 - 60

35 - 60		

35 - 60
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Kontaktujte nás

Výhradný distribútor pre
Slovensko:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava
Fax: +421 2 4333 7280
Mobil: +421 903 705 098
Tel:
+421 2 4341 4353 5 Web: www.merkanta.sk
Email: merkanta@merkanta.sk

Distribútor

Riaditeľ exportného predaja
John Teagle +44 (0)7974 951283
john.teagle@teagle.co.uk

Teagle Machinery Ltd, Blackwater, Truro, Cornwall, TR4 8HQ

tel: 01872 560592 email: sales@teagle.co.uk

Sme priamo za vami

web: www.teagle.co.uk

TOM03B0AE SK

Zástupca pre európske krajiny
Werner Brach +44 (0)7800 731250
werner.brach@teagle.co.uk

