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TOMAHAWK

Stroje na spracovanie
balíkov

Sortiment strojov na spracovanie balíkov Tomahawk.
Na prvom mieste, čo sa týka ich kvality, výkonu a spoľahlivosti.

Spoločnosť Teagle Machinery Ltd. bola

pričom naše produkty budú dostupné

založená pred viac ako 75 rokmi a v

za konkurencieschopné ceny. Vďaka

roku 1983 vyrobila prvý rozdružovač

najväčšiemu sortimentu modelov od

balíkov Tomahawk. Zostávame rodinným

ktoréhokoľvek výrobcu zabezpečujeme,

podnikom, ktorý sa zameriava na

aby naši zákazníci mali úžitok z

uspokojovanie potrieb našich zákazníkov,

ľahkého použitia, najlepšieho výkonu

a to doma ako aj v z 35 krajinách sveta,

a každodennej spoľahlivosti. Vďaka

do ktorých pravidelne dodávame stroje.

našim 35-ročným skúsenostiam v

Od samého začiatku bolo naše strojové

oblasti navrhovania, výroby a podpory

zariadenie navrhované tak, aby bolo

rozdružovacích strojov Tomahawk

jednoduché, robustné a ľahko použiteľné.

je spoločnosť Teagle medzinárodne

Stále uznávame tieto hodnoty a

uznávaná ako odborník v tejto oblasti.

všetky naše produkty sú podrobované

Podpora – Popredajná podpora je našou

rozsiahlym skúšaniam na farmách

prioritou, ktorá si vyžaduje záväzok k

po celom svete, aby sme každý deň

vytváraniu komplexných zásob dielov

dokázali zaistiť spoľahlivý výkon aj v

a efektívnej siete predajcov. Časť

tých najnáročnejších podmienkach.

nášho závodu s rozlohou 25 000 m2

Pretože predaj rozdružovacích strojov

v Cornwalle sme vyčlenili na značné

Tomahawk neustále rastie, dôvody, prečo

skladovanie opotrebovateľných a

sa zákazníci opakovane vracajú k nákupov

neopotrebovateľných dielov, aby sme

v spoločnosti Teagle, sú dvojaké:

vaše prevádzky udržali v chode.

Zameranie sa na produkty - Aktívne
investujeme do výskumu, navrhovania
a výrobnej technológie, ktoré zaisťujú,
že sa náš sortiment neustále vyvíja,
aby sme zostali špičkovým výrobcom,

Séria 400

Séria 400XL

Séria 500

Séria 500XL

404M/4040

404XLM/4040XL

505M/5050

505XLM/5050XL

Použitie

Prečo vlastniť stroj na spracovanie balíkov Teagle?
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Na spracovanie
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Predspracovanie slamy na
skrmovanie.
Dosiahnutie konzistentnosti príprava konzistentne krátkej a
stráviteľnej zložky krmiva.
Spracovanie podľa dopytu - nie
je potrebné hromadiť zásoby.
Lepšia efektívnosť - skrátenie
času prevádzky kŕmneho voza.
Zabránenie nadmernému
spracovaniu - siláže v celkovej
kŕmnej dávke.

Na zastielanie

3

Čistejšie a zdravšie hospodárske
zvieratá zľahka rozdružená slama
zlepšuje pohlcovanie vlhkosti a
vytvára čistejšie ležoviská.

Na kŕmenie
Jeden stroj, dve úlohy podávajte krmivo a zastielajte
pomocou jedného stroja.
Všestrannosť - ak máte možnosť
baliť vaše plodiny do balíkov, my
ich dokážeme rozdružiť! Skrmujte
viazanú alebo balenú senážnu
hmotu a koreňové plodiny.

Úspory slamy - používatelia
pravidelne hlásia až 30 % úspory
tým, že rovnomerne ukladajú
správne množstvo slamy na všetky
zastieľané plochy.

Lepšia chuť krmiva - používatelia
vykazujú zvýšenú mieru žravosti
rozdružených senážnych balíkov
na kŕmenie.

Úspory práce - zastielanie pre
hospodárske zvieratá môže rýchlo
a ľahko vykonávať jedna osoba.
Lepšia bezpečnosť - nie je
potrebné vstupovať do kotercov.

Menej odpadu - znížená
miera selektívneho kŕmenia/
selektovania krmiva.

Kvalitnejší hnoj - slama je
rovnomerne zmiešaná s hnojom.

„Pri zastieľaní s krátkou slamou
prináša obrovské výhody.“

Paul Whyand (pictured). Suffolk, UK.

Dojnice
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Hovädzí dobytok

Ošípané

Hydina

Mulčovanie

Konfigurátor produktov

Vyberte si bubon podľa vašej veľkosti balíkov

MODEL

Séria 400

Séria 400XL

Séria 500

Séria 500XL

BUBON
Priemer

1,55 m

1,55 m

1,80 m

1,80 m

Dĺžka

1,55 m

3,00 m

1,55 m

3,00 m

Voliteľná dĺžka

1,85 m

–

1,85 m

–

BALÍKY
OKRÚHLE
1,2 m (4')

1 x kapacita balíkov

1,5 m (5')

–

2 x kapacita balíkov
–

1 x kapacita balíkov

2 x kapacita balíkov

1 x kapacita balíkov

2 x kapacita balíkov

HRANATÉ
0,9 x 1,2 x 2,4 m

–

1,2 x 1,2 x 2,4 m

–

1 x kapacita balíkov
–

–

1 x kapacita balíkov

–

1 x kapacita balíkov

Vyberte
typ rotora

Model zo série 400
Model zo série 400XL
Model zo série 500
Model zo série 500XL

ŠROTOVANIE

SEKANIE

TMR/Boxy/Hydina/Ošípané
krátka slama 10 mm - 150 mm

Voľná zakrytá podstielka / kŕmenie
dlhou slamou / siláž / seno

404M

4040

404XLM

4040XL

505M

5050

505XLM

5050XL
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404M/505M

Sitá je možné meniť s priemermi otvorov od 8 mm do 120 mm

VHODNÉ PRE: Spracovanie krátkeho materiálu pre
TMR, boxy, zastieľanie pre hydinu alebo biomasu

Vzdialenosť rozfúkania

Výstup

Dĺžka výstupu

až 10m*

až 25 t/hod*

10-150 mm**

Štyri centrálne
nože balík
roztrhnú

Štiepací systém

**Pre predĺženú
životnosť
vymeniteľných sít
používajte tvrdenú
oceľ Hardox®

Vymeniteľné sitá vyrobené z tvrdenej ocele Hardox®
K dispozícii s
čepeľami na čisté
štiepanie alebo
s kladivami na
drvenie.

umožňujú kalibráciu slamy/suchých materiálov od 10 mm
do 150 mm (odporúčaný obsah vlhkosti < 20 %). Spracujte
a rozložte materiál na obidve strany stroja.
HP

A
C

B

A

B

C

Okrúhle balíky

Hranaté balíky

Min.

Kg

PTO*

404M

2,18 m

2,36 m

3,13 m

1 x 1,2 m (4')

–

80

904

1000

404XLM

2,53 m

3,77 m

3,13 m

2 x 1,2 m (4')

1x (0,9 x1,2 x 2,4 m)

120

1122

1000

505M

2,44 m

2,36 m

3,13 m

1 x 1,5 m (5')

–

80

970

1000

505XLM

2,80 m

3,77 m

3,13 m

2 x 1,5 m (5')

1 x (1,2 x1,2 x 2,4 m)

120

1320

1000

MODEL

Otočný komín Giraffe



Hydraulické deflektory



Hydraulický tretí bod



Komín Giraffe



Súprava výsypky Strawberrry (jahoda)



Súprava dolného komína



Jemná sieťovina výstupu (série 400/500)



PTO so širokým uhlom pohybu



Rám v tvare písmena A na rýchle zapriahnutie 

Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *V závislosti od dĺžky sekania.
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Kľúč:  = voliteľné  = štandardné N/A = neaplikovateľné

4040/5050

VHODNÉ PRE: Rozmetanie dlhej slamy na voľné
uloženie alebo dávkovanie sena/siláže na kŕmenie

Vzdialenosť rozfúkania

Výstup

Dĺžka výstupu

až 10 m**

až 3,0 t/hod

150 - 200 mm

Dlhé čepele
sekaný materiál

Trojuholníkové čepele
roztrhajú balíky

Sekací systém
Aj tie najtvrdšie balíky sa dajú ľahko spracovať. Robustný
sekací rotor rozseká materiál z okrúhlych alebo
hranatých balíkov a dodáva krmivo rovnomerne po
oboch stranách stroja.* Vhodný aj pre plodiny.

Rotor zabezpečuje
stabilný posuv aj pri
mokrom materiáli
HP

A
C

B

A

B

C

Okrúhle balíky

Hranaté balíky

Min.

Kg

PTO*

4040

2,18 m

2,36 m

2,32 m

1 x 1,2 m (4')

–

80

811

540/1000

4040XL

2,53 m

3,77 m

2,32 m

2 x 1,2 m (4')

1x (0,9 x1,2 x 2,4 m)

120

1029

540/1000

5050

2,44 m

2,36 m

2,42 m

1 x 1,5 m (5')

–

80

877

540/1000

5050XL

2,80 m

3,77 m

2,42 m

2 x 1,5 m (5')

1 x (1,2 x1,2 x 2,4 m)

120

1227

540/1000

MODEL

Otočný komín Giraffe(iba slama)



Hydraulické deflektory



Hydraulický tretí bod



Komín Giraffe pre senážnu hmotu



Súprava výsypky Strawberry (jahoda)



Súprava dolného komína



Jemná sieťovina výstupu (série 400/500)



PTO so širokým uhlom pohybu



Rám v tvare písmena A na rýchle zapriahnutie 

Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *Pre vypúšťanie na ľavej strane je potrebná voliteľná
súprava spodného komína. **Vzdialenosť znížená na 10 m pri rýchlosti PTO 540 ot./min

Kľúč:  = voliteľné  = štandardné N/A = neaplikovateľné
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T500BM

Zobrazený model:
T500BXLM

Kapacita (max.)

Traktor HP (min.)

Výstup materiálu

až 2,5 t/hod

120

8-50 mm

VHODNÉ PRE: Podávanie šrotovanej podstielky/
mulčovacích materiálov až do 80 m od
šrotovacieho stroja

Nezávislý
hydraulický
systém je
poháňaný PTO a
má zabudované
čerpadlo, nádrž a
chladič chladený
ventilátorom.

Vzdialené aplikovanie
Prístup do všetkých miest; minimalizuje rušenie
hospodárskych zvierat a riziko biokontaminácie. Vďaka
nášmu mleciemu systému (pozrite si str. 3) umožňuje
turbo ventilátor centralizované spracovanie a vzdialený
prenos šrotovaného materiálu prostredníctvom flexibilnej
hadice a/alebo pevného potrubného systému.
HP

A
C

B

MODEL

A

B

C

Okrúhle balíky

Hranaté balíky

Min.

Kg

PTO*

T500BM

2.45m

2.55m

3.13m

1 x 1.5m (5')

–

80

1390

1000

T500BXLM

2.80m

3.95m

3.13m

2 x 1.5m (5')

1 x (1.2 x1.2 x 2.4m)

120

1680

1000

Zadný deflektor



Súprava na rozprašovanie



Súprava 20 m hadice (127 mm)



Potrubné prepínacie ventily



Prívesný podvozok



Rádiové diaľkové ovládanie



WAJ PTO



Výstup z jemnej sieťoviny



Súprava na utesnenie prachu



Podrobnosti o možnostiach nájdete na str. 8. *V závislosti od dĺžky sekania. **(komín zatvorený/otvorený)
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Kľúč:  = voliteľné  = štandardné N/A = neaplikovateľné

T500BM

Diaľkové ovládanie a voliteľné
komponenty potrubia
T500BM sa štandardne dodáva s rádiovým diaľkovým ovládaním, ktoré umožňuje obsluhe spustiť/zastaviť tok
materiálu až do 80 m od stroja. Medzi možnosti patrí 20 m dlhá flexibilná hadica (127 mm) a vysoko kvalitné
mechanické prepínacie ventily, ktoré umožňujú montáž pevných systémov potrubia na mieru.

DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

SYMETRICKÉ
manuálny prepínací ventil
ASYMETRICKÉ prepínací ventil

Súprava na rozprašovanie kvapaliny
POTLÁČANIE PRACHU PRE BUBNOVÉ STROJE TOMAHAWK
Súpravu na rozprašovanie kvapaliny je možné namontovať na akýkoľvek model zo série
400-500 Tomahawk na zníženie množstva prachu zo šrotovanej slamy alebo na
umožnenie používania antibakteriálnych produktov na zastieľanie

NÁDRŽ

• Vhodné pre vodu/antibakteriálne
kvapaliny

• Kapacita 60 litrov
• Robustný polypropylén
• 12-voltový čerpací systém až do 60 psi
• Nádrž má vypúšťací bod

ROZPRAŠOVACÍ SYSTÉM
S NÁDRŽOU

T500B vybavený
prívesným
podvozkom
(za stranou) a
rozprašovacou
súpravou.

VYSOKOTLAKÝ
ROZPRAŠOVACÍ
SYSTÉM KVAPALÍN

•
• Manuálne ventily riadia prietok na Ľ/P strane
• Nastavenie tlaku/prietoku
• Použite dezinfekčný
• Maximálne 3 dýzy na systém
prostriedok na zastieľanie alebo
vodu na zníženie prachu
• Dýzy proti kvapkaniu
Prietok aktivovaný pri spustení T500BM

6

Vlastnosti

OKRÚHLE A
HRANATÉ
BALÍKY

VYPRÁZDŇOVANIE
NA JEDNU ALEBO
OBIDVE STRANY

1,2 m alebo 1,5 m
okrúhle balíky, s
predĺžením bubna pre
2,4 m hranaté balíky.

Komíny môžu byť
otvorené alebo zatvorené
nezávisle od seba. Pre
špeciálne použitia sú k
dispozícii rôzne komíny,
pozrite si voliteľné
možnosti na str. 8.

JEDNOSMERNÉ
NAKLADANIE

MANÉVROVATEĽNÉ
Hmotnosť stroja je blízko
hmotnosti traktoru, čo
zaručuje rovnomernú
manévrovateľnosť
s menšími traktormi.

Horizontálny bubon
sa dá ľahko naložiť.
Hydraulický tretí
bod umožňuje ľahké
nastavenie uhla bubna.

JEDNODUCHÁ
PREVÁDZKA

PRÍSLUŠENSTVO
PRE
JEDNODUCHÉ
POUŽÍVANIE

Jednoducho spustite
rezací rotor a potom
upravte rýchlosť
otáčania bubna, aby
ste ovládali rýchlosť
vyprázdňovania.

Pre ľahké pripojenie a
nastavenie uhla bubna
zvoľte voliteľné upevnenie
rámu A a hydraulického
tretieho bodu.

Vhodné na kŕmenie a zastieľanie
ŠROTOVANIE, SEKANIE ALEBO DRVENIE. Dostupné rotory na slamu, seno, senáž a

plodiny. Vhodné modely nájdete na str. 3 až 5.
SEKANIE

KRÁTKA SLAMA

• Zastielanie pre hydinu alebo do boxov.
• Predbežné spracovanie TMR
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ROZMETANIE

DLHÁ SLAMA

• Voľné uloženie
• Terénne úpravy/mulčovanie

ROZDRUŽOVANIE

SENO

• Predbežné spracovanie TMR
• Kŕmenie

ROZDRUŽOVANIE

LISOVANÁ SENÁŽ

• Predbežné spracovanie TMR
• Kŕmenie

Možnosti

KOMÍN
GIRAFFE NA
SLAMU
Zvýšte výtlačnú
výšku a
vzdialenosť
fúkania. Iba suché
materiály

KOMÍN
GIRAFFE
PRE SENÁŽNU
HMOTU
Zvýšte výtlačnú
výšku a vzdialenosť
fúkania.

SÚPRAVA
DOLNÉHO
KOMÍNA
Vyžaduje sa pri
dodávke na ľavej
strane
stroja. Iba suché
materiály. Zahŕňa
ovládanie otvorenia/
zatvorenia.

SÚPRAVA
VÝSYPKY
GIRAFFE
(JAHODA)
Súpravu komína
je možné rýchlo a
pohodlne ukladať
medzi rady na obidvoch
stranách traktora a
súpravu komínov je
možné namontovať na
vyprázdňovacie komíny
na obidvoch stranách
stroja.

OTOČNÝ
KOMÍN
GIRAFFE
Zvýšte výtlačnú
výšku, k dispozícii
s hydraulickým
otáčaním a
deflektorom.
Iba suché materiály.

RIADENIE
HYDRAULICKÉHO
DEFLEKTORA
K dispozícii pre všetky
komíny okrem súpravy
spodného komína.

HYDRAULICKÝ
TRETÍ BOD
Pre priame nastavenie
uhla bubna a posuvu v
kabíne
a rýchlosť kŕmenia.
Nie je vhodná pre
modely XL.

SIEŤOVINA
VÝSTUPU
K dispozícii pre všetky
modely na zlepšenie
obmedzovania.
Štandardne pre
T500BM.
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Prívesný podvozok

VYROVNAJTE TO MALÝM TRAKTOROM . . .

Prívesný podvozok pre všetky modely série Drum Tomahawk.
Pohodlie, ovládanie a vylepšená jazda.

POŽIADAVKY NA TRAKTOR
Hydraulické systémy: Vyžadujú sa 2 dvojčinné
systémy (otočná náprava a otáčanie bubna).
Minimálna veľkosť traktora (PTO): 80 HP na
sekanie/100 HP na šrotovanie.

Rozmery

400XL

500XL

Celková výška znížená

2,89 m

3,16 m

Celková výška zvýšená

3,32 m

3,57 m

Celková šírka stroja*

2,03 m

2,03 m

Celková dĺžka (so strojom Tomahawk)

4,86 m

4,86 m

Svetlá výška pod podvozkom**

0,20 m

0,20 m

* Šírka súpravy podvozku - šírky strojov Tomahawk nájdete na str. 12
**Výška oja 0,47 m

Prípadová
štúdia

Zvýšte mliečny
tuk o 0,2 %
iba za
2 týždne!

Spoločnosť HEINIGERS kúpila Teagle
505M na pridávanie vlákniny do kŕmnej
dávky. Na dojenie používajú 2,5 kg suchého
sena na kŕmnu dávku a pre kravy pripravené
na otelenie 6,5 kg. Rozsekali 30 veľkých
hranatých balíkov mesačne, uskladňovali ich
v suchu a každý deň používali na pridávanie
do kŕmneho voza spolu so silážou. „Rez musí
byť úplne rovnomerný, aby sa zabránilo
tomu, že kravy budú triediť kŕmnu dávku

9

a čisté orezané konce napomáhajú tomu,
aby poškriabali bachor kravy a zlepšila
sa tak asimiláciu živín v strave. Pridanie
vlákniny do stravy zvyšuje rovnováhu
medzi bielkovinami a energiou. „Môžeme to
prirovnať k trojuholníku - aby ste dosiahli čo
najlepšie výsledky, musíte dosiahnuť najlepšiu
rovnováhu medzi bielkovinami, energiou
a vlákninou.“ Získanie väčšieho množstva
vlákniny do stravy má aj ďalšie výhody, ako

aj zvyšovanie mliečneho tuku o 0,2 % už po
2 týždňoch, čo prinieslo ďalšie zdravotné
výhody zlepšením hladín BHB a plodnosti
a došlo k výraznému zníženiu problémov s
acetonémiou (nedostatok glukózy). Pracovný
čas sa skracuje vďaka jednoduchosti obsluhy a
údržby, vďaka čomu je tento postup rýchlejší
a bezpečnejší ako pri zberači krmovín, a
to spoločne s ďalšou výhodou cenovej
dostupnosti.

Ako to funguje
Či už pri kŕmení alebo rozložení podstielky jednoducho vložte balík do
bubna, naštartujte rezací rotor a nastavte bubon na rotáciu.

BUBON
Hydraulický motor otáča bubon
cez hnacie remene. Rýchlosť
vyprázdňovania sa riadi zmenou
uhla bubna a rýchlosti otáčania.

KOMÍN
Rotor vypúšťa materiál na jednu
alebo obidve strany, v závislosti od
možností komína. Komíny sa môžu
vypnúť nezávisle od seba.

ROTOR
Priamy pohon PTO roztáča rezací rotor.
Keď sa balík otáča spolu s bubnom,
materiál je odstredený z konca balíka

.

.

Vytvorené tak, aby vyhovovalo vašim potrebám
Od okrúhlych až po hranaté balíky, po lôžkovú slamu alebo kŕmnu
senáž – nakonfigurujte svoj Tomahawk takto:

VYBERTE

VYBERTE

VYBERTE

Vyberte z: 400,
400XL, 500, 500XL

Vyberte z: mlecí alebo
sekací

a príslušenstvo
(pozrite si str. 10)

VEĽKOSŤ BUBNA

TYP ROTORA

Naskenujte a
sledujte Tomahawk
v akcii.

TYP KOMÍNA
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Dôslednosť je kľúčová

Výhody pridania spracovanej slamy k TMR
„Naše výsledky ukazujú, aké
prospešné je neustále predbežné
spracovanie slamy pri dosahovaní
dobrého príjmu zasušených kráv,
dokonca aj pri slame, ktorá je
dobre premiešaná vo voze.“
James Johns (na snímke) chová stádo 260 vysoko výkonných
kráv Holstein na farme Sixty Acre Farm vo Veľkej Británii.

Pri dávkach pre zasušené kravy sa dá použiť na kontrolu príjmu
energie a zníženie rizika vzniku mliečnej horúčky.
Pri dávkach pre dojnice môže byť v prípade potreby veľmi
užitočný ako fyzicky účinné zrno.

„Pre každú skupinu je kľúčom na kŕmenie slamy začlenenie
do homogénnej zmesi. Zle spracovaná slama sa nezmieša,
čo môže povzbudiť kravy k triedeniu kŕmnej dávky, čo
problém skôr zhorší.“
Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds

Skúška, ktorú uskutočnili Three Counties Feeds na farme Sixty Acre Farm

N

A farme sa uskutočnila skúška s cieľom zistiť, či spracovanie
slamy pred jej pridaním do celkovej zmiešanej dávky (TMR)

zvyšuje príjem sušiny u zasušených kráv kŕmených dávkami s
vysokým obsahom slamy.
Krajná dávka u zasušených kráv obsahovala 6 kg slamy a
prechodná dávka 4 kg, účinnosť týchto dávok závisí úplne od
dobrého príjmu krmiva.
Kontrolné dávky sa pripravovali pomocou miešacieho vozu
na sekanie a zapracovanie slamy, najlepšie ako to robilo toto
zariadenie

ešte pred skúškou. V tomto bode už bolo kŕmenie na vysokej
úrovni.
Bez zmeny čohokoľvek iného bola slama vopred spracovaná
na dĺžku 25 mm. Keď sa zvýšil príjem kravy, zvýšili sa porcie a
proporcie stravy zostali konštantné.
Predtým, ako bola slama predbežne spracovaná, dávno
zasušené kravy zjedli 21,6 kg, po spracovaní zjedli 25,9 kg - čo
je o 20 % viac. Prechodná skupina zjedla o 9 % viac - významné
zlepšenie v tejto kritickej fáze.

„S vylepšeným a konzistentnejším príjmom
slamy sme lepšie vybavení na kontrolu
metabolického stresu u otelených kráv,
ktorý môže spôsobiť zadržanie placenty a
metritídu. Vďaka lepšiemu začiatku nemajú
kravy negatívnu energetickú bilanciu a
subklinickú ketózu. Prídely slamy môžu tiež
pomôcť zabrániť mliečnej horúčke.“
Na snímke (zľava doprava) Jeremy Hamilton &
Andy Hawken AMTRA, DipRN. Three Counties Feeds
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Špecifikácie

A
B

C

SÉRIA 400

SÉRIA 400XL

SÉRIA 500

SÉRIA 500XL

Maximálny priemer okrúhleho balíka

1,20 m

1,20 m

1,50 m

1,50 m

Maximálna veľkosť hranatého balíka

N/A

1,20 m x 0,90 m

N/A

1,20 m x 1,20 m

Celková výška (A)*

2,18 m

2,53 m

2,44 m

2,80 m

Celková dĺžka (B)

2,36 m

3,77 m

2,36 m

3,77 m

Priemer bubna

1,57 m

1,57 m

1,83 m

1,83 m

Dĺžka bubna (štandardná)

1,55 m

3,00 m

1,55 m

3,00 m

Dlhý bubon (voliteľný)

1,85 m

N/A

1,85 m

N/A

Výška dolného komína pri vyprázdňovaní*

0,40 m

0,40 m

0,40 m

0,40 m

Výška horného komína pri vyprázdňovaní*

1,14 m

1,14 m

1,14 m

1,14 m

Požadovaný výkon PTO**

80HP

120HP

80HP

120HP

Šrotovanie (pozrite si str. 3)

404M

404XLM

505M

505XLM

Prepravná šírka (C)***

1,91m

1,91 m

2,01 m

2,01 m

Prevádzková šírka (C)

3,13 m

3,13 m

3,13 m

3,13 m

Výstupná výška komína Giraffe*

1,84 m

1,84 m

1,84 m

1,84 m

Hmotnosť

904kg

1 168kg

970kg

1 259kg

Sekanie (pozrite si str. 4)

4040

4040XL

5050

5050XL

Prepravná šírka (C)***

1,96 m

1,96 m

2,06 m

2,06 m

Prevádzková šírka (C)****

2,32 m

2,32 m

2,42 m

2,42 m

Výstupná výška komína Giraffe na silážnu hmotu* 1,53 m

1,53 m

1,53 m

1,53 m

Hmotnosť

1 075kg

877kg

1 166kg

T500BM

T500BXLM

Celková dĺžka (B)			

2,56 m

3,97 m

Prepravná šírka(C), ventilátor bez RHC			

2,51 m

2,51 m

Prevádzková šírka (C), ventilátor s otvoreným RHC			

3,11 m

3,11 m

Hmotnosť			1390kg

1680kg

ŠPECIFIKÁCIE

811kg

Turbo šrotovanie (pozrite si str. 5)			

Kľúč:
*Pracovná výška sa zvýši až o 1 m v závislosti od traktora **Typická veľkosť traktora pre zabezpečenie primeranej nosnosti a stability
***Predĺženie komína nie je namontované ****Nie je namontovaný žiadny voliteľný ľavý komín
Politikou spoločnosti je neustále zlepšovanie a vývoj, preto sa technické parametre môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.
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Výhradný dovozca
pre Slovensko:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava
Mobil: +421 903 705 098
Tel: +421 2 4341 4353 5
Email: merkanta@merkanta.sk
Web: www.merkanta.sk

S viac ako 30-ročnými skúsenosťami
s navrhovaním, výrobou a podporou
sortimentu spracovačov balíkov
Tomahawk získala spoločnosť Teagle
reputáciu výkonnosti a spoľahlivosti,
pričom ponúka riešenia pre krmivá a
podstielky pre všetky typy aplikácií.

Distribútor

Kontaktujte naše
obchodné zastúpenie:
01872 560592

7100

8100

9500

C12 Calibrator

8500

Teagle Machinery Ltd
Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ
sales@teagle.co.uk
www.teagle.co.uk
+44 (0)1872 560592

TOM05B0BA SK

Hardox® je ochranná známka skupiny spoločností SSAB.

