
REDUKUJ CZAS SUSZENIA  •  CHROŃ JAKOŚĆ UPRAW

Wysokoprędkościowe kondycjonery zgrabiarek 

Super-ted

Modele 160 i 221



Wykorzystaj w pełni możliwości swoje uprawy 
z Teagle Super-ted i czerp korzyści z szybszego 
czasu suszenia poprzez polepszanie stanu 
zbiorów po mokrej pogodzie. 

Gama Super-Ted została zaprojektowana specjalnie dla znajdujących się w Wielkiej Brytanii ciężkich upraw, z naszej 
dbałości o dostarczanie niezrównanej wydajności, dla zastosowań do traw jak i dla słomy.

Wysoka prędkość do przodu modelu Super-ted oznacza, że mogą być przetwarzane ogromne ilości trawy, siana i 
słomy, z regulowaną przednią osłoną, optymalizując działanie kondycjonowania przy dowolnej gęstości upraw. 

we’re right behind you



Super-ted 221

Ogromna moc i pojemność
Wystarczająco silne dla najcięższych pokosów oraz zdolność 
do pracy z największymi kombajnami; niezbędne narzędzie w 
nowoczesnym rolnictwie. 

kosiarki do 5,5m

ROZMIAR POKOSU/TRAWY

Wszystkie rozmiary hederów

ROZMIAR POKOSU/SŁOMY

2,2m

SZEROKOŚĆ ROBOCZA

•  Regulowana przednia osłona
•  8 rzędów zębów
•  Pojedyncze uchwyty zębów
•  Niskie ciśnienie kół 
samonastawnych
•  Rozszerzenia drzwi
•  Wał WOM ze sprzęgłem wybiegu

Wyposażenie standardowe:



Korzyści

“Uzyskiwanie dosko-
nałej szybkości pra-

cy przy prędkości 
10mph”.

“Jesteśmy zadowoleni z wydajności i 
niezawodności Super-ted”.

"Używamy Super-ted przed belowaniem ponieważ 
niniejsza technika podnosi plony z podłoża, co stanowi 
pomoc nie tylko podczas suszenia lecz również sprawia, 
że są one łatwiej pobierane przez prasy. Zmniejsza to 
uszkodzenia mechaniczne podczas podnoszenia przez 
prasę i pozwala prasom na szybsze poruszanie się na polu".

Alistair Hodnett (na zdjęciu) uprawia 255 hektarów wraz ze swoim ojcem 
Michaelem na obrzeżach Dundee.  

W ubiegłym roku ponad 24,000 tony słomy zostały zamówione i sprzedane 
detalicznie, z ponad 6000 hektarów słomy z gospodarstw w okolicach Angus, Fife 
i Perthshire, zakupionej i zbelowanej. Ponadto, 80 hektarów sianokiszonki i 80 
hektarów siana belowanych jest w  gospodarstwie i sprzedawane w całej Szkocji.

Dbałość o szczegóły w produkcji wysokiej jakości 
produktu jest fundamentalna w przypadku 
dostawy do znaczącej bazy klientów. 
Alistair używa Teagle Super-ted 221, do 
przetrząsania i kondycjonowania trawy 
i słomy (wraz z 40’ hederem kombajnu).  
“Uzyskuję doskonałą szybkość pracy 
przy przedniej prędkości wynoszącej 
około 10mph”.

“Gdy kupujemy zestaw, oczekujemy produktu o długiej żywotności w czasie”

Dlaczego zadowalać się gorszym 
rozwiązaniem?
8 rzędów bliźniaczych zębów wideł ze stali 
sprężynowej wysokiej jakości, zapewniają 
intensywne kondycjonowanie. 

Uchwyty zębów
Pojedyncze uchwyty zębów zapobiegają 
zanieczyszczeniu upraw i możliwości 
uszkodzenia maszyn. 

Regulowana osłona
Ustawianie intensywności kondycjonowania 
dostosowanej do własnych pokosów poprzez 
regulację  prześwitu przedniej osłony.

Wystarczająco masywny, aby wytrzymać znaczne obciążenia ciężkiego pokosu przy wysokiej prędkości jazdy, Super-Ted 
wykonany jest z wysokiej jakości komponentów i został przetestowany aby zagwarantować wieloletnią i bezproblemową 
obsługę.  

Przegląd kluczowych funkcji Super-ted



kosiarki do 3m

ROZMIAR POKOSU/TRAWY

header do 4,5m

ROZMIAR POKOSU/SŁOMY

1,6m

SZEROKOŚĆ ROBOCZAZredukuj koszty za pierwszym podejściem
Dla skutecznego kondycjonowania upraw na mniejszych 
gospodarstwach lub gospodarstwach o ograniczonym dostępie.

Super-ted 160

•  Rozszerzenia drzwi 

Opcje:

•  Regulowana przednia osłona
•  8 rzędów zębów
•  Pojedyncze uchwyty zębów
•  Niskie ciśnienie kół samonastawnych
•  Wał WOM

Wyposażenie standardowe:



Specyfikacje

Model 160  221
   

Szerokość poboru 1.6m (5'3")	 2.2m (7'3")	 	

Szerokość całkowita (z kołami/bez kół) 2.31m /1.93m (7'7"/6’4”)	 3.10m / 2.54m (10'2"/8'4")		 	

Długość całkowita - otwarte drzwi 2.35m	 3.27m		 	

Długość całkowita - zamknięte drzwi 1.32m	 1.86m		

Wysokość całkowita - w najniższym położeniu roboczym 0.96m	 1.04m		 	

Regulacja wysokości 0 - 150mm	 40 - 200mm		 	

Rozmiar opon kół samonastawnych 170/60 - 8	 6.00 - 9	 	

Prędkość WOM 540rpm	 540rpm	

Rodzaj WOM Standard	 ze sprzęgłem wybiegu	

Ciężar 515kg	 795kg	 	

Minimalny rozmiar ciągnika 45hp (33kW)		 60hp (45kW)		 	

Liczba pasków napędowych 3 x 'B' Sekcja		 4 x ‘B’ Sekcja

Zaczep Kat. 1 lub 2		 Kat. 2		

Do polityki firmy należy ciągłe doskonalenie i rozwój, w związku z tym dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Super-ted robi różnicę

Redukcja zanieczyszczenia upraw
Straty plonów są zminimalizowane poprzez 
utrzymywanie pokosów w nienaruszonym stanie i 
nierozprzestrzenianie ich po podłożu. Zanieczyszczenia 
kamieniami i glebą są zredukowane, bez konieczności 
przeprowadzania drugiej operacji zgrabiania.

Zredukowane koszty za pierwszym podejściem
Oszczędność paliwa, pracy i zmniejszanie efektu 
ugniatania gleby.  Super-ted jest wysokoprędkościową i 
jednoprzebiegową operacją, w przypadku której nie ma 
potrzeby rozprzestrzeniania i ponownego równania.  

Bardziej uporządkowane pokosy
Pokosy produkowane przez Super-ted są klockowatego 
kształtu z gładkimi krawędziami i mogą być regulowane 
pod względem szerokości i przesunięcia za pomocą 
tylnych drzwi.   Umożliwia to większą przepustowość 
przy operacjach żniwnych i operacjach prasowania. 
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Szybsze suszenie
W przypadku trawy, szybki czas suszenia redukuje utratę składników odżywczych 
co w konsekwencji doprowadza do otrzymania smaczniejszej paszy. Wysokie 
zawartości suchej masy kiszonki powodują mniejsze ilości ścieków z kopca.  
Efekt Super-ted jest dwojaki, co prowadzi do zmniejszenia czasu suszenia w polu 
o połowę. 

Uprawy są unoszone za pomocą powietrza wprowadzanego do pokosów, dla 
bardziej równomiernego suszenia od góry do dołu. 

Woskowate pokrycie z celulozy na roślinie jest przerwane bez powodowania 
uszkodzeń upraw, celem poprawy odparowywania wilgoci.

W przypadku słomy, ryzyko uszkodzenia wilgotnego zbioru przez pleśń jest 
zminimalizowane.



Zakres Teagle 

Podajnik ściółki Tomahawk i rozdrabniacze do słomy
Najlepszy wśród urządzeń do przetwarzania kiszonki i słomy, gama Tomahawk oferuje wyjątkową wydajność wśród szerokiego asortymentu 
modeli. Do przetwarzania słomy dla wyściółek, drobiu, brykietowania czy granulowania lub jako dodatek błonnika do TMR, został 
zaprojektowany model do spełnienia niniejszych zastosowań.

Rozrzutnik obornika
Od 6 do 14 metrów sześciennych 
pojemności przy użyciu drobnego 
lub rozprzestrzenionego wzorca. 
Brytyjska wytrzymałość i jakość.

Ogławiacz
Szerokość cięcia 4’ – 10’, pasek lub 
wał napędowy, modele liniowe i 
przesunięcia. Również dostępne 
kosiarki wykończeniowe i rolkowe.

Inne maszyny z gamy Teagle

Rozsiewacze nawozu XT 
Od 234 litrowych jednotarczowych rozsiewaczy Compact 
8 do 1350 litrowych rozsiewaczy dwutarczowych XT48 z 
poczwórnym pokryciem, rozsiewacze Teagle gwarantują 
prostotę, dokładność i niezawodność.

Brytyjska 
budowa

Aby utrzymać funkcjonowanie Super-ted, firma 
Teagle prowadzi kompleksowy zapas części 
zamiennych, z dostawą na następny dzień.

Precyzyjność 
konstrukcji

Wirniki wyważone są z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii, w celu 
zapewnienia sprawnego funkcjonowania i 
wysokiej wydajności działania.



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

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk SU
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Od kiedy firma Teagle Machinery została założona ponad 70 lat temu, konstrukcja  naszych maszyn została opracowana w taki sposób, aby 
gwarantować nieskomplikowaną budowę, solidność oraz łatwość obsługi.  
Nadal podtrzymujemy niniejsze wartości, poprzez testowanie naszych produktów w gospodarstwach rolnych na całym świecie, aby 
zapewnić ich niezawodnie działanie dzień po dniu, nawet w najtrudniejszych warunkach.

we’re right behind you

Kontakt

European Sales Manager
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

Export Sales Director
John Teagle +44 (0)7974 951283 
john.teagle@teagle.co.uk 


