
FLEXIBILNÉ – HYDRAULICKÉ NASTIEĽANIE

Nastieľač slamy
TELEHAWK

Technické údaje

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

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk TE
LE

08
B0

A
D

 S
K

sme hneď za vami

Filozofiou spoločnosti je neustále zlepšovanie a vývoj, technické údaje sa teda môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Značka slova a logo The Bluetooth® sú registrovanými ochrannými známkami vlastnenými spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a akékoľvek 
použitie týchto značiek spoločnosťou Teagle Machinery Ltd. je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom 
príslušných vlastníkov.

 

Dĺžka (bez držiakov uchytenia) 3.7m

Šírka 1.69m

Výška 2.52m

Hmotnosť (bez držiakov) 1270kg

Vzdialenosť fúkania až13.5m

Kapacita balíkov 1 x okrúhly / 1 x hranatý

Max. rozmer balíka (okrúhly) 1.5m priemer

Max. rozmer balíka (hranatý) 1.2 x 1.2 x 2.4m

Nosnosť (min) 2.6 tony

Prietok oleja (min) 60 I/min (13.3 gal/min)*

Prietok oleja (max) 120 I/min (26.6 gal/min)*

Tlak oleja (min) 160 bar (2320 psi)

Tlak oleja (max) 270 bar 3915psi @ 80 °(176 °F)**

** Hydraulický systém si vyžaduje jednočinný ventil s 
neobmedzeným návratom. Maximálny tlak spätného vedenia :20 
bar (290 psi).

* Prietok oleja na vretenníku

Minimálne požiadavky na manipulátor

 Upozornenie 

Uchytenie - držiaky k dispozícii pre Caterpillar, Claas 
Scorpion, JCB (Q fit & pin/cone), John Deere, Kramer, 
Manitou, Matbro, Merlo P26/27/30, New Holland – 
Kontaktujte nás ohľadom dostupnosti uchytenia, 
ktoré nie sú uvedené.

Teagle Machinery nemôže zaručiť správne rozstupy 
a prevádzkové uhly držiakov dodávaných inými 
výrobcami. 

V cene nie je zahrnuté:  3/4” spätná hadica voľného 
prietoku do nádrže teleskopického manipulátora, 
inštalačné náklady 6 m súpravy napájacieho kábla 
(dodávaný so strojom), vnútorná
a vonkajšia 3/4” plochá hydraulická armatúra 
vhodná pre váš vretenník.

Odporúčame používať plochú hydraulickú armatúru 
s minimálnym otvorom 24.5 mm.
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 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 
Email:   merkanta@merkanta.sk

 
Fax:  +421 2 4333 7280 
Web:  www.merkanta.sk



nastiela až do 13,5 m*

otočná žirafa do 280˚

TELEHAWK V prevádzke

„Použitie jedného z našich manipulátorov na 
tvorbu podstielky nám poskytuje flexibilitu”
James Johns (na obrázku) hospodári so stádom 260 vysoko 
produktívneho dobytku Holstein, ako aj s  180 akrami 
kukurice a 100 akrami obilnín spolu so svojim otcom 
Andrewom, v blízkosti Newguay v Anglicku. 

...poskytuje flexibilné nastieľanie

Keď  po rokoch ručnej prípravy podstielky  zbadal James 
v septembri roku 2013 Telehawk, doslova sa naň „vrhol“.  

„Boli sme schopní znížiť plytvanie slamy vďaka tomu, že 
slama rozfúkaná Telehawkom je rovnomerne rozprestretá, čo 
vytvára trvácnejšiu podstielku – znížili sme množstvo slamy, 
ktorú používame zhruba o 25%-30%. Zatiaľ čo šetríme čas v 
porovnaní s ručným robením podstielky, stroj za seba platí 
sám už len  tým čo ušetríme.“

Výborná ovládateľnosť

„Telehawk je pripravený  v sekunde, v okolí budov sa s ním 
dá manévrovať a vďaka tomu, že stroj je vpredu, obsluha má 
vynikajúci prehľad o práci. “

„Z našej investície do nového manipulátora ťažíme najviac  a 
nepotrebovali sme kupovať druhý traktor, takže sme mali menej 
výdavkov.“ 

PRÍSTUP VŠADE
Otáčanie 280˚ otočnej žirafy môže rozfúkať 
slamu do oboch strán alebo dopredu.

VÝBORNÁ VIDITEĽNOSŤ
Predná časť je namontovaná tak, aby bola 
tvorba podstielky dobre viditeľná.

MENEJ NAMÁHANIA
Ťažisko stroja je blízko vretenníka.

ŠETRÍ SLAMU
Balíky sú dokonale rozdružené.

ZLEPŠENÁ POHODA ZVIERAT
Rovnomerne nastelie  slamu až do   
vzdialenosti 13.5m*.

OKRÚHLE ALEBO HRANATÉ BALÍKY
Samo nakladacie, nie je potrebný traktor.

Okrúhle balíky: Max. 1.5m 
priem.
Hranaté balíky:
Max. 1.2m x 1.3m x 2.4m.

Bezdrôtové ovládanie

Tenký ovládací panel 
používa bezdrôtovú 
technológiu  Bluetooth® pre 
priamu komunikáciu medzi 
operátorom  a Telehawkom.

5 Šetrí čas

Efektívne pripájanie a 
odpájanie.
Pre najpopulárnejšie 
teleskopické manipulátory 
je dostupné rýchlo prípojné 
príslušenstvo.

6

Reťaz korby, 
rozdružovací valec,

Reťaz korby, rozdružovací 
valec, fukár a násypka, sú 
odskúšané a otestované 
súčiastky  s inými modelmi v 
produktovej palete Tomahawk. 
Bez blokovania.

8Spoľahlivosť 

V hydraulickom obvode má 
fukár vždy prednosť, čím sa 
zaistí, že stroj sa nezablokuje
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Vlastnosti

Okrúhle a hranaté 
balíky1

Slama je jemne pomliaždená 
a rozprestretá. To  zaisťuje, 
že podstielka má štruktúru 
aj savosť na účinnú podporu 
dobytka a jeho čistotu.

2

Hákové trhače namontované 
na nízko rýchlostný 
rozdružovací valec pracujú 
s reťazou korby na zaistenie 
rovnomerného prísunu do 
fukára.

3 Inteligentné    
           ovládanie

Nastaviteľný hydraulický systém 
snímania tlaku monitoruje 
zaťaženie rozdružovacieho valca 
a automaticky zastavuje alebo 
uvádza reťaz korby do spätného 
chodu aby sa zoptimalizovala 
rýchlosť spracovania. 

4Jemne naruší
slamu.

Podstielka navrh-
nutá pre komfort
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Naskenujte kód a 
pozrite si Telehawk 
v akcii.

*Závisí od prietoku oleja v Teleskope


