Tomahawk C12
Rozdružovač balíkov

Calibrator

Vysoko-kapacitný šrotovník na spracovanie suchých materiálov, ako sú slama a seno, na rovnomernú dĺžku
pre aplikácie na podstielky, krmivá a biopalivá. Nastaviteľná dĺžka materiálu od 20 mm do 100 mm.

PRE HYDINU
PODSTIELKY

KRMENIE DOJNÍC&
PODSTIEĽANIE

VÝKRM DOBYTKA

ENERGETICKÉ
SPRACOVANIE

3 jednoduché kroky, iba 1 operátor
Jednoduché nastavenie dĺžky materiálu zaisťuje, že sa dostanete do prevádzky za pár minút. Spravujte
spracovanie balíkov na diaľku z nakladacieho vozidla prostredníctvom bezdrôtového ovládania Bluetooth®
bez potreby obsluhy traktora.

NASTAVIŤ

SPRACOVAŤ

OPTIMALIZOVAŤ

• Vyberte vhodné sitá pre vaše použitie
a rozložte dopravník na požadovanú
výšku výtlaku.

• Materiál sa spracováva proti dvojici
vymeniteľných a reverzibilných
štvrťokruhových sít pod rotorom.

• Odstráňte špagáty z balíkov, spustite
C12 až do pracovnej rýchlosti (1000
otáčok za minútu kĺbový hriadeľ) a
naplňte balíkovú komoru.

• Keď je materiál spracovaný na
požadovanú dĺžku, spadne na
výtlačný dopravník.

• Napájanie traktora je riadené
diaľkovo z nakladacieho vozidla
prostredníctvom technológie
Bluetooth®.
• Aby sa maximalizovala výkonnosť
a zabránilo sa preťaženiu, C12 riadi
rotáciu balíkovej komory automaticky.

C12

VHODNÝ PRE: Materiály s obsahom vlhkosti do
20% vrátane krmovín, podstielok a energetických
plodín.

Kapacita

Výkon motora traktora

Výstup materiálu

Up to 11t/hr

120 - 200

20 -100mm

Konzistentný výkon
Určený pre službárov a veľkokapacitné chovy.
Spracujte až 25 hranatých balíkov za hodinu (v
závislosti od kvality slamy) na rovnomernú dĺžku.

„Slama je veľmi užitočné krmivo, ak je
pripravená správnym spôsobom.“
• Pri prídeloch pre zasušené kravy sa dá použiť na kontrolu príjmu energie a zníženie rizika vzniku
mliečnej horúčky.
• Pri prídeloch pre dojnice je veľmi užitočná na zabezpečenie štrukturálnej vlákniny.
„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 štartu
nemajú kravy negatívnu energetickú bilanciu a subklinickú ketózu.
Prídely slamy môžu tiež pomôcť zabrániť hypocalcemii.“
Andy Hawken AMTRA, DipRN Three Counties Feeds

Pozrime sa na to bližšie . . .
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Automatická regulácia otáčok
Monitoruje sa rýchlosť rotora a automaticky sa riadi rotácia balíkovej komory pre optimalizáciu
výkonu pre dostupnú energiu traktora. Operátor môže prepínať rotáciu balíkovej komory z
nakladacieho vozidla.
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Informácie pre operátora
Maják na pozorovacej plošine naznačuje nízku rýchlosť rotora, čo varuje pred vstupom
alebo vkladaním väčšieho množstva materiálu do balíkovej komory. Na okamžité zastavenie
dopravníka a otáčania balíkovej komory je namontované tlačidlo zastavenia na ľahko dostupnej
úrovni.

Bezpečná doprava po ceste
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Model C12 je homologovaný na 40 km / h, s kombináciou bŕzd vzduch / hydraulika, schválené
kolesá 285/55 R22, brzdové bubny s rozmermi 300 mm x 90 mm a rôzne možnosti závesov.
Osvetlenie na cestách zahŕňa LED žiarovky a stroboskop, ako aj povinné odrazky.

Nezávislá hydraulika
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Chráňte hydraulický olej traktora pred prehriatím a kontamináciou nezávislým 150-litrovým
olejovým systémom s automatickým reverzným chladiacim ventilátorom.

Vysokokapacitný pohon
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Hnací hriadeľ má ochranu proti prešmyku, ochranu proti prekrúteniu a nakoniec masívny
8-pásový pohonný systém s kapacitou 200 HP.

Úložný priestor s náhradnými sitami
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. Ako je znázornené, v stojane umiestnenom v tele C12 môžu byť uložené až štyri voliteľné
náhradné sitá pre bezpečnú prepravu a okamžitý prístup na farme.

Jednoduchá údržba pre spoľahlivosť
Rebrík a plošina na zabezpečenie bezpečnej pozície náhľadu do balíkovej komory.Závesné kryty
na údržbu a centrálne mazacie body pohonu zabezpečujú jednoduchú bežnú údržbu.
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Skladací dopravník
Hydraulický hnací dopravník minimalizuje prach a môže dodávať mletý materiál až do výšky 4,2
m do prívesu alebo do zásobníka (sila). Dopravník môže byť zložený z pohodlia sedadla traktora.
Voliteľný vychyľovač na nakladanie prívesov znázornený.
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Kosoštvorcová balíková komora
Je navrhnutá tak, aby spadala do zákonnej šírky pre cestnú dopravu. Dá sa ľahko nakladať
čelným nakladačom traktora alebo teleskopickým manipulátorom. Vysoko výkonný dvojitý
reťazový pohon poháňa balíkovú komoru, ktorá je umiestnená na podvozku s nápravami s
veľkými kolesami.

Výhody pre operátora
Nastavenie dĺžky

Stále pod kontrolou

Rýchlu výmenu sít je možné
vykonať z úrovne zeme
v priebehu niekoľkých
minút. Dvojdielne sitá sú
reverzibilné a môžu byť
inštalované v rôznych
kombináciách na riadenie
výstupu hotového výrobku.

Robustný ovládací panel
Bluetooth® umožňuje
diaľkové ovládanie
napájania a otáčania
balíkovej komory až do
vzdialenosti 50 metrov v
kabíne nakladacieho
vozidla.

C12
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Dlhé servisné intervaly
Kladivá sú spevnené
bórovou oceľou s obložením
ARMATECH PLUS®. Každé
kladivo má 4 okraje a
osadené na vytvrdenom
púzdre.

40
km/h

Bezpečnosť na cestách
Vysoko-špecifikovaný
podvozok zaručuje
dodržiavanie európskych
homologizačných noriem až
do 40 km / hod.

Špičková technológia
Vysoko-kapacitný rotor

Kladivá spevnené
bórovou oceľou

Rýchlosť rotora je 2000 otáčok za minútu a
generuje rýchlosť špičky 73 m / s.
Rotor je vybavený 56 kladivami
spevnenými bórovou oceľou s obložením
ARMATECHPLUS®.
Ťažké kladivá s hrúbkou 15 mm sa
otáčajú na vytvrdených puzdrách, aby
sa zabezpečila odolnosť odnímateľných
prídržných tyčí.
Antivibračné držiaky minimalizujú
opotrebenie a prevádzkový hluk.

Antivibračné
držiaky

Odnímateľné
prídržné tyče

Vymeniteľné sitá

Rýchla výmena sít
Výmena sít je ľahko realizovateľná zo zeme
v zadnej časti C12, bez nutnosti vyliezť do
balíkovej komory.
Vymeniteľné sitá pozostávajú z dvoch
štvrťkruhových častí, ktoré sú pri opotrebovaní
reverzibilné, aby sa zachovala funkcia mletia.
Pre ďalšie možnosti dĺžky môžu byť rozmery
otvorov na každej štvrtine sita rôzne.
Rôzne veľkosti otvorov na každej
štvrtine sita

Možnosti sít
• Model C12 je dodávaný so sériou dvoch št		
vrťkruhových sít v štandardnej výbave.
• Sitá sú dostupné s veľkosťou otvorov 100 mm, 75
mm, 60 mm, 40 mm, 30 mm a 20 mm.
• Do stojanu umiestneného vo vnútri C12
je možné uložiť až štyri náhradné sitá.

Špecifikácie

Všeobecné
Priemer balíkovej komory v základnej polohe

2.20m

Priemer balíkovej komory pri nakladaní

2.20m/3.00m

Preprava

Hmotnosť

4200kg

Rýchlosť kĺbového hriadeľa

1000 otáčok za minútu

Práca

Prepravná šírka

2.39m

Pracovná dĺžka

8.74m

Prepravná dĺžka

5.97m

Výška výtlaku dopravníka (premenná)

4.20m

Prepravná výška

3.20m

Nakladacia výška

2.73m

Možnosti
Náhradné sitá
Rýchla výmena sít je dostupná s veľkosťou
otvorov 100 mm, 75 mm, 60 mm, 40 mm, 30
mm a 20 mm. (2 sitá ako súčasť štandardného
vybavenia stroja)

Záves a ťažné zariadenie
Namiesto štandardného závesného oka je možné
špecifikovať voliteľný guľový záves 80 mm. Pre
každý typ závesu je k dispozícii ručný zdvihák.

Vychyľovač dopravníka
Kontrola vypúšťania slamy pri plnení prívesu.

Vďaka viac ako 30-ročným
skúsenostiam s navrhovaním, výrobou
a podporou sortimentu rozdružovacích
strojov Tomahawk získala spoločnosť
Teagle reputáciu výkonnosti a
spoľahlivosti, pričom ponúka riešenia
pre kŕmenie a podstielky pre všetky
použitia.

Kontaktujte našich
predajcov:
+421 903 705 098

T400/T500

T7100

T9500/T1010

TELEHAWK

T8100/T8500

Výhradný dovozca
pre Slovensko:
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s.r.o.
Syslia 58, 821 05 Bratislava
merkanta@merkanta.sk www.merkanta.sk
Tel: +421 2 4341 4353 5

Teagle Machinery Ltd
Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ
sales@teagle.co.uk www.teagle.co.uk
Tel: 01872 560592
C12BOAG04SK

