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Rozmetadlá maštaľného hnoja 

6, 8, 9, 10 & 12m3

TITAN



Spoločnosť Teagle machinery bola založená pred viac než 70 

rokmi. Prvé TITAN rozmetadlo hnoja bolo vyrobené v roku 1970.

Naďalej zostávame rodinným podnikom zameraným na potreby 

našich zákazníkov, či sa už nachádzajú za rohom alebo v jednej z 

35 krajín sveta, kam pravidelne dodávame naše výrobky.

Od počiatku boli naše výrobky navrhované tak, aby boli 

jednoduché, robustné a ľahko sa používali. Tieto hodnoty 

uznávame stále, pričom naše výrobky podstupujú rozsiahle testy 

na farmách po celom svete, aby bola zaručená ich každodenná 

spoľahlivá prevádzka i v tých najťažších podmienkach.

Spoločnosť v súčasnosti zamestnáva akolo 140 pracovníkov, z 

ktorých väčšina pracuje vo výrobnom závode s rozlohou 20 000 

m2 v Cornwalle.
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TITAN Značka

Rozmetadlá hnoja TITAN sú charakteristické 
dlhou životnosťou, jednoducho sa obsluhujú                                                                       

a majú výnimočný záber rozhadzovania.

Značka TITAN je veľmi dobre dimenzovaná, poskytuje vynikajúcu stabilitu, manévrovateľnosť, viditeľnosť nákladu a mimoriadnu 
výšku nad zemou.

Rozšírené bočné steny značky TITAN poskytujú jednoduchšiu nakládku pri väčšej kapacite a nižšej výške naloženia. Čisté línie 
zaručujú jednoduchšie umývanie.
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Pri práci

Horné ložiská závitoviek 
je možné mazať zo zeme

Vzájomne zameniteľné 
zosilnené hroty 
zabezpečujú predĺžené 
servisné intervaly

Ochranné steny udržiavajú 
bočné strany rozmetadla čisté

Výkyvné rozhadzovacie 
lopatky s vysokou 
toleranciou voči cudzím 
predmetom

Monolitická prevodovka 
zabezpečujúca pevnosť a 
spoľahlivosť

Systém závitoviek značky TITAN

Rozdrviť a rozhádzať
Či už sa jedná o rozhadzovanie čerstvého, prehnitého alebo polotekutého maštaľného hnoja, 
hydinového trusu, kompostu alebo odpadových produktov, TITAN zabezpečuje rovnomernú, 
jemnú a širokoplošnú charakteristiku aplikácie. Rozhadzovacie závitovky veľkého priemeru 
dosahujú na hrotoch vysokú rýchlosť a majú dobrý drviaci účinok, veľká výška závitoviek 
zabezpečuje vysoký výkon s vysokou intenzitou práce.

Priebežné závity sú 
navarené na hrubostenné 
rúry veľkého priemeru
 



   
 

• Teleskopický kardan

• Navýšené bočnice

• Elektronická regulácia rýchlosti  
 podlahy

• Hroty závitoviek na kompost/hy 
 dinový trus

• Maják

• Rôzne voľby kolies pri zníženej  
 únosnosti podkladu 

• Vyprázdňovacia brána so sklápacími  
 krytmi zadných svetiel

• Kolesá TITAN 6 - 16.9-30

• Kolesá TITAN 8 - 18.4/15-30

• Kolesá TITAN 9 - 18.5/15-34

• Ochrana pohonu strižnými kolíkmi

• Rýchlosť vývodového hriadeľa 540  
 ot/min

• Ručná brzda a vzduchové brzdy

• Predná mriežka na ochranu vodiča

Štandardná výbava: Voliteľné doplnky:

Kompaktný výkon
Ideálne vhodný pre malé traktory. Modely s objemom 
6, 8 a 9 kubických metrov poskytujú vynikajúcu 
manévrovateľnosť a stabilitu.
 

790mm

PRACOVNÝ ZÁBER

6-11 m³

KAPACITA

TITAN 6,8 a 9
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Ohľadne detailov voliteľných doplnkov viď. strana 5 Ohľadne kompletnej špecifikácie viď. str. 7-8



Zostrojený aby veľa vydržal
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Lišty a U skrutky
Podlahové lišty v plnej šírke zabraňujú tvorbe mostov v 
materiáli uprostred. 
Lišty sú upevnené k reťazi strmeňovými skrutkami 
umožňujúcimi jednoduchú údržbu.

Reťaze
Robustné reťaze sú kalibrované kvôli spoľahlivosti prevádzky.

Reťazové kolesá a hnacie hriadele
Reťazové kolesá oceľového lôžka sú navrhnuté na vysokú 
pevnosť a trvácnosť.

Pohon podlahy
Vzájomne zameniteľný a opatrený poistným ventilom proti 
preťaženiu.
Rýchlosť podlahy je regulovaná buď využitím hydrauliky 
traktora alebo pomocou ventilu upevneného v prednej časti 
rozmetadla TITAN.

Ložiská
Zadný hnací hriadeľ je uložený v kvalitných ložiskách a predný 
hriadeľ sa nachádza v puzdre s možnosťou mazania.

Napínanie podlahy
Jednoduché použitím závitového napínača.

Inšpekčný otvor
Skladací rebrík poskytuje jednoduchý prístup na rozmetadlo.
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8 Vyprázdňovacia brána a kryty svetiel
Robustná brána bola navrhnutá tak, aby sa v prípade 
klzných komponentov zabezpečil dlhý a bezporuchový 
servisný interval. Kvôli bezpečnosti v cestnej premávke kryty 
automaticky pokrývajú svetelné jednotky pokým sa za účelom 
rozhadzovania neotvorí brána.

Kvalitná povrchová
úprava
Pred aplikáciou 2-zložkového 
náterového systému sú všetky 
komponenty čistené oceľovou drťou 
tak, aby sa zabezpečil čo najkvalitnejší 
povrch pre naviazanie náteru. Všetky 
spoje sú kontinuálne zvarené alebo 
utesnené na ochranu proti korózii.



Voľba profesionálov 

TITAN 10 a 12
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900mm
PRACOVNÝ ZÁBER

10-15m³
KAPACITA

Ohľadne detailov voliteľných doplnkov viď strana 5 Ohľadne kompletnej špecifikácie viď. str. 7-8

Voľba dodávateľov a farmárov vďaka vynikajúcej kvalite konštrukcie 
a robustnému systému rozmetania zostrojeného na výdrž.

   

• Odpružené oje

• Teleskopický kardan

• Navýšené bočnice

• Elektronická regulácia rýchlosti  
 podlahy

• Hroty závitoviek na kompost/hy 
 dinový trus

• Maják

• Rôzne voľby kolies pri zníženej  
 únosnosti podkladu

• Vyprázdňovacia brána so sklápacími   
 chráničmi zadných svetiel

• Kolesá 580/70R38

• Ochrana pohonu strižnými kolíkmi

• Rýchlosť vývodového hriadeľa 1000   
 ot/min

• Ručná brzda a vzduchové brzdy

• Predná mriežka na ochranu vodiča

Štandardná výbava: Voliteľné doplnky:



Voliteľné doplnky
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Pokryjeme väčšie plochy
W.O. Steele & Sons

Adrian Steele vedie Chapel Farm, farmu s organickým 
poľnohospodárstvom na 440 ha (1 090 akrov) v blízkosti 
Pershore vo Worcestershire. Ekologický prístup je pre 
manažment farmy podstatným prvkom. Od roku 1985 
sa zaoberá projektmi organického poľnohospodárstva v 
schémach Organic Entry a Higher level Stewardship.

Správne hospodárenie so živinami je na ďatelinových 
pasienkoch farmy to najdôležitejšie a zväčša sa 
zabezpečuje za pomoci slamy pestovanej na predaj 
pestovateľom húb. Po zozbieraní úrody húb sa substrát 
vracia na farmu a je zmiešavaný s maštaľným hnojom. V 
tomto bode vstupuje do deja rozmetadlo Titan 10.

Jednoduchá údržba

Adrian uvažoval nad viacerými značkami rozmetadiel 
a zvolil si Titan “na základe jeho hmotnosti, robustnosti 
a jednoduchosti údržby a keďže zariadenie sa vyrába v 
Cornwalle, výhodou je dostupnosť služieb - pre prípad ak 
by sa vyskytol problém je rýchlosť odozvy ohromujúca”. 
Na Adriana “urobila dojem taktiež mechanika rezania a 
drvenia prostredníctvom závitoviek, ako aj rovnomerné 
pokrytie pôdy za závitovkami.”

Dan Martin, vodič hovorí: “Páči sa mi jednoduchosť 
konštrukcie 2-reťazovej lišty, pretože obsahuje menej 
prvkov, ktoré sa môžu pokaziť. Na rozmetanie kompostu 
sme namontovali dodatočnú sadu lopatiek na kompost, 
ktoré dobre fungujú aj v prípade bežného maštaľného 
hnoja.”

Elektrická regulácia rýchlosti podlahy
Pre presnú a pohodlnú reguláciu množstva z kabíny.

Odpružené oje
K dispozícii pre modely TITAN 10 a 12

Možnosti voľby kolies
Pre špeciálne aplikácie alebo zníženú únosnosť 
podkladu.

Hydraulický zdvihák/strmeňové oje
Pre jednoduché zapnutie a odopnutie

Lopatky na hydinový trus/kompost
Za účelom väčšej šírky rozhadzovania a vylepšenej 
charakteristiky v prípade drobného materiálu.

Navýšené bočnice
Pre navýšenie kapacity jestvujúceho kompaktného 
rozmetadla.

Maják
Odporúčaný na hlavných cestách.

Teleskopický kardan
Pre kontinuálne rozmetávanie.

Vysokorýchlostná náprava a brzda
Pre viac informácií nás kontaktujte.
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Na obrázku - Dan Martin

“Páči sa mi jednoduchosť konštrukcie 2-reťazovej 
lišty, pretože obsahuje menej prvkov, ktoré sa 
môžu pokaziť.”
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Tomahawk zakladacie zariadenia a štiepkovače slamy
Jednotka v zariadeniach na spracovanie siláže a senáže. Rad Tomahawk poskytuje vynikajúci výkon v širokej škále modelov. Či už 
spracúvate slamu na podstielku HD, pre chov hydiny, na výrobu brikiet a peliet alebo ako zložku na zvýšenie podielu vlákniny v kŕmnej 
dávke pre dojnice, máme model vhodný pre Vaše použitie.

Super-Ted
Vysokorýchlostné mechanizmy 
na úpravu pokosu na podporu 
rýchlejšieho sušenia. Ideálne na 
záchranu pokosu poškodeného 

Mulčovače
Rezná šírka 10 - 25 cm (4’– 10’) s 
remeňovým alebo hriadeľovým 
pohonom, modely vlečené a ťahané. 
K dispozícii sú taktiež rotačné kosy.

Ďalšie zariadenia radu Teagle

Rozmetače umelého hnojiva XT
Od 234-litrového jednodiskového modelu Compact 8 
až po 1350-litrový dvojdiskový XT48 so štvornásobným 
prekrytím, rozmetače Teagle ponúkajú jednoduchosť, 
presnosť a spoľahlivosť.

Na obrázku - Dan Martin

Zhotovenie a pod-
pora v Británii
Aby Váš Titan ostal funkčný, Teagle drží 
rozsiahle zásoby náhradných dielov, 
ktoré je možné dodať nasledujúci deň.

Inteligentný dizajn
Teagle používa v procese dizajnu 
moderný softvér, ktorý zabezpečí, že 
je sila prítomná tam, kde ju najviac 
potrebujeme.

Vyrábame kvalitné výrobky



Technické parametre
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 TITAN 6 TITAN 8 TITAN 9
Kapacita (zarovno)* 4,1m3 5,4m3 6,5m3

Kapacita (nahromadené)* 6,3m3 8,2m3 9,4m3

Kapacita s navýšenými bočnicami(nahromadené)* 7,7m3 10,1m3 11,3m3

Celková dĺžka (A) 6,0m 7,0m 7,0m

Celková šírka(so štandardnými pneumatikami) (B) 2,55m 2,60m 2,60m

Celková výška (C) 2,96m 2,99m 3,2m

Nakladacia výška (so štd. kolesami)** (D) 1,90m 1,93m 2,14m

Vnútorná dĺžka 3,29m 4,22m 4,31m

Vnútorná šírka 1,5m-1,7m 1,5m-1,7m 1,5m-1,7m

Vnútorná výška 0,84m 0,84m 1,00m

Štandardná veľkosť pneumatík*** 16,9-30 18,4/15 x 30 18,4/15 x 34

Hmotnosť bez nákladu 3 380kg 3 660kg 3 880kg

Hrúbka plechu (podlaha/bočné steny) 4mm/4mm 4mm/4mm 4mm/4mm

Veľkosť nápravy 80 x 80mm 80 x 80mm 80 x 80mm

Veľkosť brzdy/počet skrutiek 400 x 80mm/8 stud 400 x 80mm/8 stud 400 x 80mm/8 stud

Lôžko - priemer reťaze 12mm 12mm 14mm

Rýchlosť vývodového hriadeľa 540rpm 540rpm 540rpm

Priemer hnacieho hriadeľa podlahy 50mm 50mm 55mm

Minimálne odporúčaný výkon v konských silách 80HP 90HP 100HP

Legenda:

* Kapacity udávané po vyprázdňovaciu bránu

** Pridať 300 mm pre navýšené bočnice

*** Kontaktujte nás ohľadne iných rozmerov pneumatík

Politikou spoločnosti je neustály vývoj a zlepšovanie, preto si v týchto údajoch vyhradzujeme možnosť zmien bez predchádzajúceho upovedomenia.
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Technické parametre

 TITAN 10 TITAN 12
Kapacita (zarovno) 6,8m3 8,2m3

Kapacita (nahromadené) 10,2m3 12,1m3

Kapacita s navýšenými bočnicami (nahromadené) 12,4m3 14,8m3

Celková dĺžka (A) 7,0m 7,8m

Celková šírka (so štandardnými pneumatikami) (B) 2,90m 2,90m

Celková výška (C) 3,29m 3,29m

Nakladacia výška (so štd. kolesami)** (D) 2,23m 2,23m

Vnútorná dĺžka 4,3m 5,1m

Vnútorná šírka 1,5m-1,9m 1,5m-1,9m

Vnútorná výška 1,00m 1,00m

Štandardná veľkosť pneumatík*** 580/70 R38 580/70 R38

Hmotnosť bez nákladu 5 210kg 5 470kg

Hrúbka plechu (podlaha/bočné steny) 5mm/4mm 5mm/4mm

Veľkosť nápravy 100 x 100mm 100 x 100mm

Veľkosť brzdy/počet skrutiek 400 x 80mm/10 stud 400 x 80mm/10 stud

Lôžko - priemer reťaze 14mm 14mm

Rýchlosť vývodového hriadeľa 1000rpm 1000rpm

Priemer hnacieho hriadeľa podlahy 55mm 55mm

Minimálne odporúčaný výkon v konských silách 105HP 120HP

Všetky modely sú znázornené s navýšenými bočnicami

A

D
C

B



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

01872 560592    sales@teagle.co.uk     www.teagle.co.uk

Služby zákazníkom sú našou prioritou 
Za účelom vynikajúcej podpory 
máme rozsiahlu sieť dílerov s 
podporou nášho skúseného tímu 
predaja.

Manažér pre Európu 
Werner Brach +44 (0)7970 136616
werner.brach@teagle.co.uk 

Riaditeľ pre export
John Teagle +44 (0)7970 136616
john.teagle@teagle.co.uk 

Manažér pre Severnú Ameriku 
Andy Robson +44 (0) 252 292 0911
andy.robson@teagle.co.uk 

Kontaktujte nás

TN03BOAC

Výhradný distribútor 
pre Slovensko:

MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava

Mobil:  +421-903-705 098
Tel:        +421 2 4341 4353 5         Fax:     +421 2 4333 7280   
E-mail:   merkanta@merkanta.sk   
Web: www.merkanta.sk


