
ZKRAŤTE DOBU VYSOUŠENÍ  •  ZAJISTĚTE KVALITU PLODIN

Vysokorychlostní řádkový kypřič půdy

Super-ted

Modely 160 a 221



Vytěžte ze svých plodin co nejvíce pomocí 
obraceče Teagle Super-ted a výhod rychlejšího 
sušení nebo, jak tomu často bývá, oživením 
plodin po období vlhkého počasí. 

Řada Super-ted je navržena speciálně pro těžké plodiny Spojeného království s důrazem na bezkonkurenční výkon 
jak při použití pro trávu, tak pro seno.

Vysoká rychlost obraceče Super-ted znamená, že lze zpracovat obrovské množství trávy, sena nebo slámy, a 
nastavitelný přední kryt zase umožňuje ideální obracení při jakékoli hustotě plodin. 

jsme přímo za vámi



Super-ted 221

Obrovská síla a výkon
Dostatečná síla pro ty nejobtížnější řádky a schopnost kypřit i ty  
nejširší dělá z tohoto modelu zásadní nástroj moderního 
zemědělství. 

sekačka s rozsahem až 5,5 m

VELIKOST ŘÁDKU/TRÁVA

žací lišty všech velikostí

VELIKOST ŘÁDKU/SLÁMA

2,2 m

PRACOVNÍ ŠÍŘKA

•  Nastavitelný přední kryt
•  8 řad hrotů
•  Jednotlivě oddělené hroty
•  Nízkotlaká podpůrná kolečka
•  Nástavec dveří
•   Kloubová hřídel s přeběhovou 

spojkou

Standardní výbava:



Výhody obraceče

„Fantastický pracovní  
výkon při rychlosti  

16 km/h“

„Z výkonu a spolehlivosti modelu Super-ted 
jsme nadšeni“.

„Obraceč Super-ted používáme před balíkováním, 
protože zdvihne plodiny ze země, což nejenže urychluje 
sušení, ale je tak i snadnější nabrat plodinu do balíkovače. 
Sníží se tak mechanické opotřebení zdvihače balíkovače a 
ten se pak může po poli pohybovat vyšší rychlostí.“

Alistair Hodnett (na snímku) obhospodařuje 255 akrů společně se svým 
otcem Michaelem na okraji Dundee.  

V loňském roce bylo zajištěno a prodáno 24.000 tun sena,  z čehož 6000 
akrů sena bylo zakoupeno a balíkováno na farmách z oblastí Angus, Fife 
a Pertshire. Navíc se 80 akrů senáže a 80 akrů slámy balí na jejich farmě 
a následně prodává do celého Skotska.

Důraz na kvalitní produkt je při tak rozsáhlé 
 zákaznické základně rozhodující.  
Alistair používá model Teagle Super-ted 
221 k obracení a provzdušňění své 
trávy a sena (společně s 40' žací 
lištou).  „Při rychlosti 16 km za 
hodinu dosahuji fantastických 
pracovních výkonů“.

„Když kupujeme nářadí, chceme, ať něco vydrží“

Proč se spokojit s málem?
8 řad vysoce kvalitních dvojitých hrotů 
z pružinové oceli zajistí intenzivní 
zpracování. 

Jednotlivě oddělené hroty
Jednotlivě oddělené hroty zabrání 
kontaminaci plodin a případnému 
poškození následně použitých strojů. 

Nastavitelný přední kryt
Nastavte intenzitu zpracování  
podle pokosu tím, že upravíte  
světlou výšku předního krytu.

Stroj je dostatečně silný, aby zvládl obrovskou zátěž těžkého pokosu při vysoké rychlosti pojezdu. Model Super-ted je vyroben 
z vysoce kvalitních součástí a prokázalo se, že vydrží spolehlivě sloužit dlouhá léta.  

Seznamte se blíže s přednostmi modelu Super-ted



sekačka s rozsahem až 3 m

VELIKOST ŘÁDKU/TRÁVA

žací stroj s rozsahem až 4,5 m

VELIKOST ŘÁDKU/SLÁMA

1,6 m

PRACOVNÍ ŠÍŘKASnižte náklady v jediném průchodu
Pro efektivní úpravu plodin na menších farmách  
nebo na místech s omezeným přístupem.

Super-ted 160

•  Rozšíření dvířek 

Možnosti:

•  Nastavitelný přední kryt
•  8 řad hrotů
•  Jednotlivě oddělené hroty
•  Nízkotlaká podpůrná kolečka
•  Kloubový hřídel

Standardní výbava:



Vlastnosti

Model 160  221
   

Šířka nabírání 1,6 m (5'3")	 2,2 m (7'3")	 	

Celková šířka (s koly/bez kol) 2,31 m /1,93 m (7'7"/6’4”)	 3,10 m / 2,54 m (10'2"/8'4")		 	

Celková délka - otevřená dvířka 2,35 m	 3,27 m		 	

Celková délka - zavřená dvířka 1,32 m	 1,86 m		

Celková výška - při nejnižší pracovní poloze 0,96 m	 1,04 m		 	

Nastavení výšky 0 - 150 mm	 40 - 200 mm		 	

Rozměr pneumatiky kol 170/60 - 8	 6,00 - 9	 	

Otáčky kloubové hřídele 540 ot/m	 540 ot/m	

Typ kloubové hřídele běžná	 s přeběhovou spojkou	

Hmotnost 515 kg	 795 kg	 	

Minimální výkon traktoru 45 k (33 kW)		 60 k (45 kW)		 	

Počet hnacích řemenů 3 x průřez o velikosti ,B‘		 4 x průřez o velikosti ,B‘

Připojení Kat. I nebo II		 Kat. II		

Strategie společnosti je zaměřena na neustálé zlepšování a vývoj. Vlastnosti výrobků tedy podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Změna k lepšímu s modelem Super-ted

Menší znečištění plodin
Ztráta plodin je minimalizována díky tomu, že 
je pokos udržován nedotčen a není šířen po 
zemi. Menšího znečištění kamením a hlínou je 
dosaženo díky tomu, že není třeba provádět druhé 
shrnování.

Snížené náklady v jediném průchodu
Ušetřete palivo a práci a snižte míru 
zhutnění zeminy.  Model Super-ted zajišťuje 
vysokorychlostní jednoprůchodový provoz, 
protože není potřeba plodinu rozhrnout a znovu 
shrnout.  

Upravenější pokos
Řádky pokosu vytvořené modelem Super-ted 
mají obdélníkový tvar se zarovnanými okraji a 
jejich šířku i rozestupy lze nastavit pomocí zadních 
dvířek. Je tak umožněna větší průchodnost  
během následující sklizně nebo při balíkování. 
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Rychlejší sušení
Tráva díky rychlému sušení ztratí méně živin a stane se 
chutnější potravou. Sušší siláž také znamená nižší tvorbu 
odpadních vod na svorce.  
Model Super-ted má dvojí účinek, což většinou zkrátí čas 
sušení na polovinu. 

Plodina je nadzdvižena, čímž se do pokosu dostane vzduch a 
sušení je tak rovnoměrné odshora až dolů. 

Voskovitý celulózový povlak rostlin praskne, aniž by byla 
plodina poškozena, což zajistí lepší odpařování vlhkosti.

Riziko poškození slámy plísní na vlhké plodině je tak sníženo  
na minimum.



Řada modelů Teagle

Rozdružovače a drtiče slámy Tomahawk
Nejlepší zařízení pro zpracování slámy a siláže, řada strojů Tomahawk, nabízí vynikající výkon s ucelenou nabídkou modelů. Pokud 
zpracováváte slámu do krmných boxů, drůbež, briketování a peletování, nebo pro přidávání vlákniny do TMR, máme model  
právě pro vaše účely.

Rozmetače hnoje
S objemem od 6 do 14 krychlových 
metrů s jemným a rovnoměrným 
rozmetáním. Síla a kvalita vyrobené 
v Británii.

Další stroje z nabídky Teagle

Postřikovače XT
Od jednodiskových modelů Compact 8 s objemem 
234 litrů až po 1350 litrový dvoudiskový model XT48 
se čtyřnásobným překrytím nabízí společnost Teagle 
jednoduchost, přesnost a spolehlivost.

Britská výroba  
s britskou podporou

Aby byl zajištěn stálý chod vašeho stroje, má společnost 
Teagle k dispozici komplexní zásobu náhradních dílu, 
které mohou být dodány do druhého dne.

Přesné  
strojírenství

Rotory jsou vyváženy pomocí 
nejmodernější technologie s cílem zajistit 
hladký průběh a vysoký výkon.



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

Jelikož byla společnost Teagle Machinery založena před více než 70 lety, jsou naše stroje navrženy tak, aby byly jednoduché, odolné a jednoduše ovladatelné.  
Za těmito hodnotami si stále stojíme, veškeré naše výrobky jsou důkladně testovány na farmách po celém světě, abychom se ujistili, že den za dnem pracují 
spolehlivě, a to i za těch nejnáročnějších podmínek.

jsme přímo za vámi

Kontaktujte nás

Zástupce pro Evropské země
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

Ředitel exportního prodeje
John Teagle +44 (0)7974 951283 
john.teagle@teagle.co.uk 


