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Rozdružovače a drtiče slámy
TOMAHAWK

SYSTÉM FLOW PLUS 
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jsme přímo za vámi

Společnost Teagle Machinery byla založena 
před více než 70 lety a vyrobila první drtič 
slámy Tomahawk, a to v roce 1983.

Jsme stále rodinná firma se zaměřením na 
uspokojování potřeb našich zákazníků, ať už 
bydlí za rohem, nebo v jedné ze 35 zemí světa, 
do kterých pravidelně dodáváme své stroje.

Od samého začátku 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.

Společnost v současné době zaměstnává 
kolem 140 lidí, z nichž většina pracuje v 
našem výrobním závodě o ploše 15.000 m2 v 
Cornwallu.
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Modely TOMAHAWK

Model, který vyhoví vašim potřebám

7100 8100 8500

10109090

Důraz na detail - díky našemu zaměření na stroje pro krmení a 
výrobu podestýlky v posledních 30 letech vám umíme 
poskytnout stroj, který vyhoví vašim potřebám.

Zkušenost - tisíce zemědělců každý den využívá našich zkušeností 
v navrhování a výrobě výkonného  
a spolehlivého strojního zařízení.



Proč si pořizovat rozdružovač a drtič slámy?
Šetří váš čas i peníze!

Pro stelivo
Úspora práce - vyrobit podestýlku pro 
dobytek zvládne snadno a rychle jediná 
osoba.

Úspora slámy - zákazníci zpravidla 
hovoří o 30% úsporách slámy. Sláma se 
rovnoměrně rozprostře po celé ploše 
podestýlky. V každé ohradě je pouze tolik 
slámy, kolik je potřeba.

Čistější a zdravější dobytek - pro vyšší 
absorpční schopnost a větší pohodlí 
dobytka je  
sláma jemně nadrcena. Vzhledem k 
tomu, že sláma není nasekána, si stelivo 
zachová svou strukturu a zajistí hygienicky 
nezávadnou plochu pro ležení. 

V krmných boxech je sláma nasekána a 
rozprostřena podle vašich požadavků.

Lepší hnůj - sláma se rovnoměrněji smíchá 
s hnojem pro lepší použití v terénu.

Bezpečnější tvorba steliva - není potřeba 
vstupovat  
do ohrady.

Pro krmení
Jeden stroj, dvě funkce  
pokládejte stelivo a krmte zvířata 
pomocí všech modelů Tomahawk*

Univerzálnost - Nadrtíme jakýkoli 
balík slámy! Krmicí svorka nebo 
balíkovaná siláž*, seno nebo 
kořenové plodiny.*

Chutnější krmivo - zákazníci nám 
říkají, že je krmivo z nasekané 
balíkované siláže lepší.

Dobytek nemůže být vybíravý a tak 
jsou ztráty na krmivu nižší.

Pro zpracování

Sáma pro mísící vozy předzpracovaná 
pomocí našeho jedinečného systému 
dvojitého sekání.

Lepší výkonnost - snižuje dobu 
zpracování mísícím vozem

Efektivní tvorba krmiva 
Přesně nasekaná sláma podporuje 
dobré trávení.

Zabraňuje nadměrnému zpracování 
siláže do směsné krmné dávky (TMR).

Zpracovávat slámu můžete kdykoli -  
není potřeba ji skladovat.

321

* netýká se funkce dvojitého sekání
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Výhody modelu Tomahawk

Výhody modelu Tomahawk
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Výkon 

Modely Tomahawk jsou výkonnější a 
zpracovávají materiály s vyšší rychlostí, 
takže šetří váš čas i peníze.

Inteligentní design
Společnost Teagle používá při navrhování 
svých strojů nejmodernější software, aby 
byla síla tam, kde je potřeba.

Vyzkoušeno a testováno
Žádné dva balíky nejsou identické,  
a proto provádíme jeden test za druhým  
s použitím těch nejtěžších balíků  
na farmách po celém světě.

Zákaznický servis
Pro zajištění té nejlepší podpory jsme 
vyvinuli rozsáhlou síť dodavatelů, která 
spolupracuje s naším týmem zkušených 
prodejců a techniků.

Spolehlivost 

Díky jednoduchému a odolnému 
hnacímu ústrojí a ovládání pro vás 
Tomahawk tvrdě pracuje den co den, 
týden za týdnem.

Univerzální a pohodlný
Ať už drtíte slámu pro krmivo nebo 
stelivo, pracuje Tomahawk i tam, kde jiné 
drtiče slámy nestačí.

Zbytková hodnota 

Ta nejkvalitnější konstrukce a povrchová úprava zajistí, 
že si modely Tomahawk zachovají svou hodnotu po 
dlouhou dobu. V celém zařízení jsou použity kvalitní 
komponenty s ocelovými částmi, které jsou předem 
ošetřeny a opatřeny práškovým nátěrem.

Britská výroba s britskou podporou
Aby byl zajištěn stálý chod vašeho stroje,  
má společnost Teagle k dispozici  
komplexní zásobu originálních  
náhradních dílu.

Poměr cena/výkon - ohromující 
návratnost investic

Tato čísla byla získána z informací od 
uživatelů systémů Tomahawk  
12 měsíců poté, co přešli z manuálního 
systému tvorby steliva.

Zapamatujte si: je třeba brát v úvahu 
všechny faktory, společně s hodnotami 
komodit a nákladů na provoz traktoru,  
hodinové mzdy a lepší podmínky pro 
chov dobytka.

Stávající majitelé strojů Tomahawk si již nyní užívají skvělé míry návratnosti investic. 

• Větší výkon než kdy jindy. 

• Konzistentní a vyvážená potrava 
 i s těmi nejobtížnějšími materiály.

• Kontrola nad podáváním materiálu při  
 nízkých rychlostech fukaru.

NYNÍ JAKO STANDARDNÍ VÝBAVA

SYSTÉM FLOW PLUS
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Náš rozvoj v poslední době
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Náš zaběhnutý stroj Tomahawk byl odshora dolů přestaven, aby nabídl bezkonkurenční objem a 
vynikající výkon a přitom si zachoval jednoduchou ovladatelnost a viditelnost lisovací komory.

Lepší zadržování 
materiálu

Objem 3m3 znamená 20% 
nárůst oproti předešlému 
modelu. Vyvýšené boční stran 
snižují možnost vypadávání 
materiálu z lisovací komory.

2

Dvojité sekání

Jedinečný systém dvojího 
sekání je k dispozici také u 
modelu 7150. Rozmetávaná 
sláma může být dlouhá 
nebo nasekaná na krátko 
stiskem jediného tlačítka.

3 Rychlé zaháknutí

Model 7100 šetří váš čas. 
Je totiž vybaven systémem 
Quick Hitch pro spodní 
závěsné rameno, díky kterému 
je zaháknutí i vyháknutí 
rychlejší.

4

SYSTÉM Flow Plus

Větší výkon, konzistentní a 
hladký posuv
a kontrola nad podáváním 
materiály při nízkých 
rychlostech fukaru.

1

Důraz na pohodlí zvyšuje výnosy

Andrew Thomas provozuje společně se svou rodinou smíšený statek o rozloze 
zhruba 93 hektarů nedaleko vesnice Mabe v jihovýchodní části Cornwallu; 
zaměřují se na vysoce produktivní stádo 130 Holštýnských krav, které většinou 
produkují 10.000 litrů mléka, a na podobně velký počet mláďat.

Každá kráva nyní vyprodukuje o 500 litrů více.

Andrew vypracoval několik systémů pro ustájení stáda a zjistil, že může zvýšit 
produktivitu každé krávy tím, že zvýší pohodlí krav a stádo na zimu ustájí 
raději do výběhů se slaměnou podestýlkou než do krmných boxů. Údržba 
těchto výběhů vyžaduje režim podestýlání „málo a často“, což znamená, že 
podestýlka vyměněna dvakrát denně každý den v týdnu. Andrew si klade za cíl 
„vytvořit podestýlku, jejíž vlastnosti by se co nejvíce blížily poli“.

Šetří práci - a 25 % slámy

Aby byl tento režim, který vyžaduje ročně rozprostřít asi 900 kulatých balíků 
slámy, zachován, je mechanický drtič slámy nezbytnou součástí každodenního 
života. Od doby, co upustil od manuálního drcení slámy, zaznamenal Andrew 
zhruba 25 až 30 procentní úsporu slámy a okolo hodiny ušetřeného času 
každý den.

Obtížně zpracovatelné balíky? - Žádný problém.

Zatímco nejlepší sláma je vyhrazena pro dojnice, v posledních letech 
několikrát nastal problém se zpracováním některých balíků. To je důvod, 
proč má Andrew svůj třetí Tomahawk, kterému dal přednost po několika 
názorných ukázkách práce těch nejznámějších strojů na trhu. Zaujal jej jeho 
dosah metání, schopnost vypořádat se s obtížně zpracovatelnými balíky a 
jednoduché uspořádání elektronické řídící jednotky. 

Další výhody

Tomahawk 7100, připojený ke traktoru John Deere 6430, je k dispozici i jako 
záloha pro mísící vozy. Andrew uvádí, že při vyklízení mrvy jednou měsíčně, 
je výsledek „naprosto odlišný“ ve srovnání se stelivem připraveným ručně. 
„Polovina práce je hotova, protože sláma je skvěle promíchána s hnojem.“

Jednoduchý přechod na nový Tomahawk 7100

Pořídil by si Andrew další stroj? Právě povýšil svůj model 808 na nový 
Tomahawk 7100. Po vyzkoušení nového stroje uvedl Andrewův syn Will (na 
snímku), který drtič řídí, že drť z výsypky vychází plynuleji, doba zpracování je 
kratší a stroje je v několika ohledech vylepšen, aby byla jeho údržba snadnější.



TOMAHAWK 7100
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•  Elektronické ovládání v kabině
•  Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°
•  Jediný kladivový drtič
•  Nastavitelná posuvná lišta u  
 modelu s otočnou výsypkou 
•   Kloubová hřídel s kluznou a 

přeběhovou spojkou
•  Ukazatel rychlosti metání
•  Rychlý závěsový systém

Standardní výbava:

• Boční výsypka
•  Sada silničního osvětlení
•  Nástavec zadního poklopu -  
 doporučeno pro veliké  
 hranaté balíky
•  Širokoúhlá kloubová hřídel (tažné modely)
•  Tažná soustava nebo přídavná kola
•  Dálkový spínač zadního poklopu
•  Vysokotlaký hydraulický filtr
•  Ovládací kabely

Možnosti:

Další možnosti najdete na straně 7 Viz informace o velikosti balíků uvedené na stranách 15 až 16

Kompaktní výkon
Model 7100 nabízí maximální ovladatelnost a neméně 
veliký výkon.

Slámu do 22 m

METÁ

Balíkovanou siláž/seno

ZPRACOVÁVÁ

3m3

OBJEM

viz strany 9 - 10

MOŽNOST DVOJITÉHO SEKÁNÍ

Možnosti tažení



Vlastnosti
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Stálý výkon

Systém zábran využívá 
chytačů přivařených na liště 
a zajišťuje dobrý propad 
materiálu, a tím i stálou 
vysokou rychlost sypání 
všech materiálů.

6

Jednoduché nakládání

Zadní poklop se zužuje, 
což zajistí jednoduchou 
samonakládku  
pomocí dvou hydraulických 
ramen, které naloží  
i ty nejtěžší balíky.

2

 Těžké řetězy pohonu 
korby

Těžké řetězy pohonu korby s 
lištami připevněnými pomocí 
třmenových šroubů. Chytače 
přivařené na tyto lišty zajistí 
pohyb balíků kladným směrem.

3

Odolný převod

Řetězový pohon kladivového 
drtiče zajistí spolehlivý 
přenos maximálního výkonu.

5

 Vylepšené vypouštění 
materiálu 

Široký ventilátor s velikými 
lopatkami zajišťuje velmi silné 
proudění vzduchu.

7

Vizuální kontrola

Ukazatel rychlosti informuje 
obsluhu o rychlosti posuvu 
řetězů.

4

 Ovládání konečky 
prstů

Odolné intuitivní elektronické 
ovládání pro jednoduchý a 
bezproblémový provoz.

1

Jednoduchá údržba 

V případě poškození 
lopatek cizím předmětem 
je lze odmontovat, opravit 
nebo vyměnit bez nutnosti 
vymontování větráku nebo 
rozmontování stroje.

8
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TOMAHAWK 8100

•  Dvojitá výsypka
•  Boční výsypka
•  Sada silničního osvětlení
•  Dálkový spínač zadního poklopu
•  Nástavec poklopu
•  Širokoúhlá kloubová hřídel
•  Kola 11,5/15
•  Vysokotlaký hydraulický filtr
•  Ovládací kabely
•  Nástavné desky

•  Elektronické ovládání v kabině
•  Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°
•  Jediný kladivový drtič
•  Nastavitelná posuvná lišta u  
 modelu s otočnou výsypkou 
•   Kloubová hřídel s kluznou a 

přeběhovou spojkou
•  Ukazatel rychlosti metání
•  Kola 10,5/15

Standardní výbava: Možnosti:

Vedoucí postavení na trhu
Nejpopulárnější rozdružovač a drtič slámy na trhu.  
Naše pokrokové strojírenství zajišťuje výjimečnou  
spolehlivost a výjimečný výkon. 

Další možnosti najdete na straně 7 Viz informace o velikosti balíků uvedené na stranách 15 až 16

Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°

Slámu do 22 m

METÁ

Svorka/balíkovaná siláž

ZPRACOVÁVÁ

3,5m3

OBJEM

viz strany 9 - 10

MOŽNOST DVOJITÉHO SEKÁNÍ



Možnosti
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Možnosti výsypky

 Sada silničního 
osvětlení 

Nezbytné pro použití na 
silnici, přední a zadní světla 
zajistí, že budete při jízdě na 
silnici v bezpečí (standardní 
vybavení modelu 1010).

 Dálkové ovládání dveří 
zavazadlového prostoru a 
spínač řetězu korby

Nakládejte balíky, aniž byste vystoupili 
z kabiny; ideální při odstraňování sítí 
nebo obalů (standardní vybavení 
všech modelů kromě 7100 a 7150).

Nástavné desky 

Zvýšení kapacity pro 
přepravu sypkých materiálů 
(k dispozici pro modely 8100, 
8150, 8500 a 8550).

Ovládací kabely 

Jednoduché a úsporné 
ovládání všech hydraulických 
funkcí vašeho Tomahawku (k 
dispozici pouze u 7100,  
8100, 9090).

Nástavec poklopu

Zvýšení kapacity a 
jednoduché nakládání; 
nástavec lze snadno připevnit 
k běžnému poklopu (není 
potřeba u modelu 1010).

 Souprava přídavných 
kol

U menších traktorů lze zvýšit 
stabilitu připojeného drtiče 
Tomahawk 7100 a 7150 
připevněním volitelných 
přídavných kol.

Boční výsypka

Sypejte materiál pouze po pravé 
straně se zvýšeným výkonem fukaru, 
než je u otočné výsypky. Materiál je 
sypán z menší výšky pro snadnější 
přístup k nízkým budovám. Výsypku 
lze zdvihnout či snížit dle potřeby.

Otočná výsypka

Pro flexibilnější sypání lze výsypku 
otočit o 280° a sypaný materiál 
tak namířit, kam potřebujete. 
Nastavitelná otočná lišta slouží 
k přesnému umístění krmného 
materiálu.

Dvojitá výsypka

Využijte výhod boční výsypky 
stejně jako flexibility otočné 
výsypky. Volbu použité výsypky lze 
provést pouhým stiskem tlačítka 
(k dispozici pouze u modelu 8100 
a 9090).

21

3

5

4

6

1 2 3
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TOMAHAWK 8500

•  Boční výsypka

•  Sada silničního osvětlení

•  Nástavec poklopu

•  Širokoúhlá kloubová hřídel

•  Kola 11,5/15

•  Vysokotlaký hydraulický filtr

•  Elektronické ovládání v kabině
•  Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°
•  Jediný kladivový drtič
•  Nastavitelná posuvná lišta u  
 modelu s otočnou výsypkou
•  Dálkový spínač zadního poklopu
•   Kloubová hřídel s kluznou a přeběhovou 

spojkou
•  Ukazatel rychlosti metání
•  Kola 10,5/15

Standardní výbava: Možnosti:

Profesionální volba
Širší tělo pro větší kapacitu a snazší nakládání  
1,5metrových balíků. Průmyslová odolnost je zajištěna použitím  
materiálu odolného proti použití ve skříni ventilátoru.

Další možnosti najdete na straně 7 Viz vlastnosti uvedené na stranách 15 až 16

Slámu do 25m

METÁ

Svorka/balíkovaná siláž

ZPRACOVÁVÁ

4,5m3

OBJEM

viz strany 9 - 10

MOŽNOST DVOJITÉHO SEKÁNÍ

Jediný kladivový drtič



Dvojité sekání
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Dokonalá univerzálnost Robustní konstrukce
Model 7150 Dual Chop je ideálně uzpůsoben pro 
couvání v boxu a nabízí tu nejlepší ovladatelnost, 
aniž by došlo ke snížení výkonu.

Model 8550 Dual Chop byl vyvinut se skříní fukaru, která se 
vyznačuje zvýšenou odolností a spolehlivostí pro každodenní  
použití při těch nejnáročnějších úkonech.

Jedinečný systém dvojího sekání „Dual Chop“ je společně s dvojitou výsypkou k dispozici u následujících modelů:
7150 namontován (nahoře vlevo), 8150 tažený (obrázek není k dispozici), (nahoře vpravo)

Sekání na jemno/metání dlouhé slámy pouhým stiskem tlačítka
Systém dvojitého sekání „Dual Chop“ obsahuje sadu zatahovacích čepelí, které lze přesunout pouhým stiskem tlačítka od krátkého řezu slámy (okolo 50mm) až po žádný řez a zpět podle 

potřeby a během několika sekund. 

3. Síto
Sláma potom prochází přes síto 
umístěné za kazetou nože. Příliš 
dlouhá sláma recirkuluje skrze 
čepele za kladivovým drtičem.

4. Krycí deska
Po zdvihnutí čepelí a krycí 
desky, zvýrazněny zeleně, 
prochází sláma nad sítem a 
poté je bez sekání vysypána.

5. Komora fukaru
Sláma, která prošla skrze 
síto nebo nad ním, je poté 
natažena přímo do komory 
fukaru a vypuštěna ven. 

2. Čepele
Po snížení čepelí je sláma nasekána 
v oblasti mezi trhacími háky a 
sekcemi nožů.

1. Kladivový drtič
Slámu tahají z balíku  
trhací háky umístěné  
na kladivovém drtiči. 2

1

3

4

5

Mechanismus „Dual Chop“ v poloze pro krátký řez
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7150/8150/8550

Výhoda předzpracovaných materiálů
Řezanka slouží mnoha účelům a přidává se například do krmné směsi nebo do steliva. 

Ušetřete čas a palivo

Zpracováním slámy před 
přidáním do krmné směsi v 
podavači stravy lze ušetřit čas 
i palivo. Díky 60.000 řezům za 
minutu získáte rychle a stabilně 
pracující stroj.

Předzpracujte slámu, aby nebylo 
zapotřebí dlouhého mísení 
a byly tak omezeny potíže s 
přílišným zpracováním siláže pro 
krmivo.

Žádné přílišné 
zpracování 

Sekání až do průměru 50 mm s čistým 
řezem znamená, že můžete získat 
ideální materiál pro krmení, vytvořit 
efektivní stimulaci rumenu a zvýšit 
výnos mléka. Při vystýlání krmných kójí 
je nakrátko nasekaná sláma dostatečně 
jemná pro systémy čerpání mrvy.

Krátký řez 

1 2 3

Jeden stroj, tři funkce
Gordon Ross (na snímku) provozuje smíšené hospodářství v 
regionu West Midlands s asi 340 kusy mléčného a hovězího 
dobytka. Gordon hledal stroj pro výrobu steliva do kójí a volných 
ohrad pomocí slámy vypěstované přímo na 
farmě. Gordon si po prohlédnutí různých 
strojů uvědomil, že „Tomahawk Dual 

Chop byl jediným strojem, který zvládl oba dva úkoly - sekání 
krátké slámy pro kóje a sypání dlouhé slámy pro volné ohrady“. 

Díky systému Dual Chop je vystýlání ohrad a kójí 
jednoduché
Gordon zpracovává okolo 1500 kulatých balíků ročně a zjistil, že 
„vystýlání je tak jednoduché, že ohrady i kóje lze vystýlat každý 
den pomocí zásady málo a často a udržet tak dobytek v čistotě“. 
I s tímto režimem slámu šetříte, protože je po podloží rozložena 
rovnoměrně, a pokud není zapotřebí celého balíku, zůstane ve 
stroji pro další den. 

... a slouží také ke krmení
Kromě toho „lze strojem zpracovávat slámu  

ke krmení, protože délku stébel lze nastavit  
podle směsi tak, že používáte čepele  
pouze zčásti“. 

Uvažoval by v budoucnu pan Ross o 
alternativě k rozdružovači a drtiči slámy?

„Nikoli – rozhodně bych si pořídil další model 
Tomahawk Dual Chop.“



TOMAHAWK 9090
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•  Dvojitá výsypka

•  Boční výsypka

•  Širokoúhlá kloubová hřídel

•  Vysokotlaký hydraulický filtr

•  Ovládací kabely

•  Kola 12,5 - 15

•  Sada osvětlení

•  Nástavec poklopu 
 

•  Elektronické ovládání v kabině
•  Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°
•  Dvojitý kladivový drtič
•  Nastavitelná posuvná lišta u  
 modelu s otočnou výsypkou
•  Dálkový spínač zadního poklopu 
•   Kloubová hřídel s kluznou a přeběhovou 

spojkou
•  Ukazatel rychlosti metání
•  Kola 11,5/-15,3

Standardní výbava: Možnosti:

Klasický rozdružovač a drtič slámy
Ideální pro zemědělce, kteří potřebují kombinaci dobré 
ovladatelnosti a velikého objemu. Model 9090 je klasickým strojem 
pro krmení siláží a vystýlání slámou.

Další možnosti najdete na straně 7 Viz vlastnosti uvedené na stranách 15 až 16

Slámu do 22 m

METÁ

Svorka/siláž

ZPRACOVÁVÁ

6m3

OBJEM
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TOMAHAWK 1010

•  Boční výsypka

•   Širokoúhlá kloubová 
hřídel

•   Snímače hmotnost (viz 
stranu 13)

•  Nástavec otočné výsypky  
 pro sypání z větší  
 výšky 

•  Elektronické ovládání v kabině
•  Otočná výsypka s úhlem otočení až 280°
•  Dvojitý kladivový drtič
•  Nastavitelná posuvná lišta u  
 modelu s otočnou výsypkou
•  Dálkový spínač zadního poklopu
•  Vysokotlaký hydraulický filtr
•   Kloubová hřídel s kluznou a přeběhovou 

spojkou
•  Ukazatel rychlosti metání
•  Kola 385/55 R22.5

Standardní výbava: Možnosti:

Obrovský objem i výkon
Model 1010 pojme až 4 pravoúhlé nebo kulaté balíky.  
Deska odolná proti opotřebení ve skříni fukaru je standardní 
výbavou.  
Pomocí snímače hmotnosti můžete sledovat své vstupní náklady.

Další možnosti najdete na straně 7 Viz vlastnosti uvedené na stranách 15 až 16

Slámu do 25m

METÁ

Svorka/siláž

ZPRACOVÁVÁ

10m3

OBJEM

Dvojitý kladivový drtič



Snímače hmotnosti
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Sledujte své vstupní náklady
• Vážení krmných surovin pro kontrolu stravy. 

• Díky vážení steliva můžete kontrolovat své náklady.

• Prevence nekonzistentního nakládání a nepřesného vykládání.

• Lepší způsob spravování zásob krmiva/steliva.

• Díky zvýšené efektivitě se sníží náklady.

Jednoduchá volba  
stravy

Automatická tára pro 
přímou  

kalibraci

NASTAVITZKONTROLOVAT

Přesné sypání  
krmiva i steliva

SPUSTIT

•  Uložení až 200 složek

•  Automatické nastavení  
krmné směsi

•  Kontrola nakládání

•  Přenos dat do PC 

•  Upozornění při dosažení cílové 
hmotnosti

•  Paměť Plus (M+) a vyvolání paměti (RM)

•  Celkové zatížení / celková hmotnost /  
průměrná hmotnost

•  Klávesa „Podržet“ pro zamrznutí 
obrazovky  
(při pohybu vozem)

•  Volitelné – dálkové a sériové porty

Standardní vlastnosti snímače hmotnosti: Možnosti programování:

„Nyní potřebujeme o 40 hektarů slámy méně.“

Jeff Gibson (na snímku) provozuje se svým otcem Mikem 
a bratrem Andrewem rozmanitou živočišnou výrobu a 
obchoduje s hospodářskými potřebami ve vesnici Wingham 
poblíž Canterbury. Je nadšený z přínosu modelu Tomahawk 
1010s pro jeho obchodní aktivity již od roku 2012. 

Jedná se o univerzální stroj, protože jej lze použít pro krmení 
stejně jako pro vystýlání vnitřních výběhů pro dobytek a 
venkovních výběhů pro prasata slámou.“ 

Spotřeba slámy v zimním období 
klesla z 22 na pouhých devět 
balíků slámy týdně, a to díky 
drcení a vystýlání pomocí modelu 
Tomahawk.

Měření vstupních hodnot
Pro co nejvyšší výnosy je důležité  
kontrolovat dávky stravy a využití  
slámy a mít tak pod kontrolou i své  
náklady – rozdružovač a drtič slámy  
Tomahawk vám s tím vším pomůže. 

Systém vážení materiálu pro sypání krmiva 
i steliva vám  
to vše umožní. 

Úspora slámy
Dříve se sláma po výběhu rozprostírala  
pomocí traktoru a nakladače a  
setřepávala se z drapáku; nyní se  
sláma sype z vnější strany a celkově  
se tak jedná o mnohem efektivnější proces. 

„V zimě jsme spotřebovali 22 balíků týdně, 
teď nám jich stačí devět a samozřejmě klesla 
i potřeba vyhrabávat a rozprostírat mrvu při 
čištění výběhů.

Vyvážené krmení
Při krmení - „potřebujeme přesně vyvážit 
poměr kukuřice a trávy a použít to správné 
množství, aby byl vzniklý odpad co 
nejmenší. Naplním stroj do půlky sepnutou 
kukuřicí pomocí čelního nakladače, poté 
vytrhám kusy siláže z balíku a přidám je 
navrch,“ vysvětluje pan Gibson. 

„Drticí bubny drtí a mísí krmivo velmi dobře 
– a přestože zřejmě nemísí tak důkladně 
jako podavače stravy, tento stroj nabízí 
dobré krmivo do kterého se dobytek rád 
zakousne.“ 
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Modely Teagle

Postřikovače XT
S přesným čtyřnásobně 
překrývaným rozstřikem, objemem 
až 1350 litrů a šířkou rozstřiku až 12 
m.

Další stroje z nabídky Teagle

Rozmetače hnoje TITAN se zadním výpadem
Naše rozmetače se zadním výpadem mají objem od 6 
m3 do 14 m3 a nabízejí jemné a rovnoměrné rozmetání. 
Kvalitní britská konstrukce je standardem každého 
stroje.

Buben z řady Tomahawk
Vhodný téměř pro jakékoli použití od 
krmné siláže po vystýlání kójí nebo 
mletí slámy do krmiva. 

Mísič a domíchávač Spiromax
Spirály hluboko v bubnu zajistí rychlé 
a rovnoměrné mísení. Pro vyložení 
jednoduše změňte směr otáčení 
válce.

Systém bubnového mlýnu
Se síty různých rozměrů pro sekání 
materiálu na konstantní délku od 13 
do 125 mm. 

Obraceč slámy Super-ted
Urychlí sušení a pomůže zachovat 
kvalitu plodin, ideální pro zotavení 
deštěm poničených plodin

Modely bubnů
Bubny Tomahawk jsou dostupné v různých průměrech 
a délkách, což jim umožňuje zpracovávat veškeré 
kulaté i obdélníkové balíky.



Vlastnosti

15

Vysvětlivky:

* S nástavcem poklopu.  *** Není vhodné pro kulaté balíky, pokud nejsou nasekány.

**  Zapojeno (položeno na zemi) /při tažení. 

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

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Vlastnosti
Výsypka Boční Otočná Otočná Boční Otočná Dvojitá

Dvojité sekání Ne Ne  Ano  Ne Ne Ne

Siláž Ano Ano Ne  Ano Ano Ano

Sláma Ano Ano Ano  Ano Ano Ano

Objem 

Kladivový drtič 1 1 1 1 1 1

Objem (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

Počet 1,5m kulatých balíků  Sláma x2* / Siláž x 1  2 2 2

Počet 2,5m kulatých balíků (120 cm x 90 cm / 120 cm x 120 cm) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Lisovací komora (se sklopeným poklopem) Š x V x D  1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Dosah sypání (max.)  22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Min. výkon kloubové hřídele traktoru   45 kW (67 kW připevněná)  45 kW  45 kW  45 kW

Rozměry 

Celková šířka (se zavřenou výsypkou) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Celková délka (se zdviženým poklopem)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Celková délka (se sklopeným poklopem)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38 m

Celková výška (se zavřenou výsypkou) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Hmotnost bez nákladu (připojeno) 1640 kg  1640 kg 1780 kg 1880 kg 1880 kg 2020 kg

Rozměry pneumatik  při tažení 10.00/75-15.3    10.00/75-15.3 (jsou k dispozici i jiné varianty)

Průtok oleje (min/max) (l/min)  35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

7100 8100/8500
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Vlastnosti

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Vlastnosti
Výsypka Boční Otočná Otočná Boční Otočná Dvojitá

Dvojité sekání Ne Ne  Ano  Ne Ne Ne

Siláž Ano Ano Ne  Ano Ano Ano

Sláma Ano Ano Ano  Ano Ano Ano

Objem 

Kladivový drtič 1 1 1 1 1 1

Objem (m3) 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5

Počet 1,5m kulatých balíků  Sláma x2* / Siláž x 1  2 2 2

Počet 2,5m kulatých balíků (120 cm x 90 cm / 120 cm x 120 cm) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Lisovací komora (se sklopeným poklopem) Š x V x D  1,4 x 1,25 x 2,5 m    1,55 x 1,25 x 2,98 m

Dosah sypání (max.)  22 m 20 m 20 m 22 m 20 m 22 m

Min. výkon kloubové hřídele traktoru   45 kW (67 kW připevněná)  45 kW  45 kW  45 kW

Rozměry 

Celková šířka (se zavřenou výsypkou) 2,2/2,27 m** 1,86/2,10 m** 1,86/2,10 m** 2,27 m 2,1 m 2,1 m

Celková délka (se zdviženým poklopem)  2,65/3,65 m**  4,14 m 4,14 m 4,14 m

Celková délka (se sklopeným poklopem)  3,80/4,80 m**  5,38 m 5,38 m 5,38 m

Celková výška (se zavřenou výsypkou) 2,11/2,3 m** 2,29/2,59 m** 2,29/2,59 m** 2,41 m 2,58 m 2,81 m

Hmotnost bez nákladu (připojeno) 1640 kg  1640 kg 1780 kg 1880 kg 1880 kg 2020 kg

Rozměry pneumatik  při tažení 10.00/75-15.3    10.00/75-15.3 (jsou k dispozici i jiné varianty)

Průtok oleje (min/max) (l/min)  35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

 8150 SC  8500 8500 SC 8550 SC 9090 9090 SC 9090 TC  1010   1010 SC

 Otočná  Boční Otočná Otočná  Boční Otočná Dvojitá Boční  Otočná

 Ano  Ne Ne  Ano Ne Ne Ne Ne  Ne

 Ne  Ano Ano Ne  Ano*** Ano*** Ano***  Ano***

 Ano  Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano  Ano

 

 1  1 1 1 2 2 2 2  2 

 3,5  4,5 4,5 4,5 6,0 6,0 6,0 10,0  10,0 

 2  2 2 2 2*** 2 *** 2*** 3***  3*** 

 1/1  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 4/2  4/2

    1,70 x 1,25 x 2,98 m   1,55 x 1,44 x 4,15 m   1,70 x 1,58 x 5,70 m

 20m 25m 22m 22m 22m 20m 22m 25m  22m

 44 kW  60 kW 60 kW 60 kW 44 kW 44 kW 44 kW 60 kW  60 kW 

 

 2,1 m 2,44 m 2,16 m 2,16 m 2,27 m 2,1 m 2,27 m 2,42 m  2,42 m

 4,14 m 4,14 m 4,14 m 4,14 m 5,1 m 5,1 m 5,1 m 6,17 m  6,17 m

 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,38 m 5,97 m 5,97 m 5,97 m 7,96 m  7,96 m

 2,58 m 2,59 m 2,77 m 2,77 m 2,54 m 2,60 m 2,81 m 2,93 m  2,93 m

 2255 kg  2080 kg 2080 kg 2415 kg 2440 kg 2440 kg 2580 kg 3580 kg  3590 kg

   10.00/75-15.3 (dostupné i jiné rozměry)   11.5/80-15.3 (dostupné i jiné rozměry)   385/55 R22.5

 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60

9090 1010



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

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

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 
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jsme přímo za vámi


