
ELASTYCZNE  •  ROZPRASZANIE  •  HYDRAULICZNE

Taśma do przerzucania siana
TELEHAWK

Specyfikacje

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

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk TE
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jesteśmy za Tobą

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

Znak towarowy Bluetooth® i loga są zastrzeżonymi znakami, których posiadaczem jest Bluetooth SIG, INC. Jakiekolwiek użycie wyżej 
wymienionych przez Teagle Machinery Ltd jest licencjonowane.  Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli. 

 

Długość (bez wsporników) 3,7m

Szerokość 1.69m

Wysokość 2.52m

Waga (bez wsporników) 1270 kg

Odległość wyrzutu do 13,5 m

Wydajność bali 1 x okrągła / 1 x prostokątna

Maksymalny rozmiar bali (okrągła) 1,5m szer.

Maksymalny rozmiar bali (prostąkątna) 1,2x1,2x2,4m

Możliwości podnoszenia (min) 2,6 tony

Przepływ oleju (min) 60I/min (13.3 gal/min)*

Przepływ oleju 120 I/min (26.6 gal/min)*

Ciśnienie oleju (min) 160 bar (2320 psi)

Ciśnienie oleju (max) 270 bar 3915psi @ 80 °( (176 °F)**

** System hydrauliczny wymaga pojedynczego działania zaworu 
bez możliwości zawracania Maksymalne ciśnienie na linii powrotu: 
20 barów (290 psi)

* Przepływ oleju we wrzecienniku

Wymagania minimalne dla Handlera

UWAGA 

Wsporniki dostępne dla Caterpillar, Claas Scorpion, JCB (Q 
dopasowane& kołek/czop), John Deere, Kramer, Manitou, 
Matbro, Merlo P26/27/30, New Holland - Skontaktuj się w 
sprawie dostępności wsporników wyróżnionych na liście. 

Teagle Machinery nie gwarantuje poprawnego działania 
i prześwitu we wspornikach dostarczanych przez innych 
producentów. 

Cena nie obejmuje:   rury odporwadzajaćej 3/4" do 
zbiornika Telehandlerkoszty instalacji przewodów, dodat-
nie i ujemne łączenia płaskie hydrauliczne pasujące do 
wrzeciennika. 

Proponujemy korzystanie z łączeń olejowych hydraulicznych 
płaskich z minimalnymi otworami 24,5mm. 
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Twój lokalny  
dystrybutor



spreads up to 13.5m*

280˚ chute rotation

TELEHAWK Podczas pracy

"Przy użyciu jednego z naszych programów obsługi do przenoszenia 
na taśmie zapewnia całkowitą elastyczność w działaniu"
James Johns (na zdjęciu) prowadzi hodowlę na 260 metrach 
przy użyciu Holsteinów, jak i posiada pole kukurydzy o 
wielkości 180 akrów, pole zboża o wielkości 100 akrów wraz 
ze swoim ojcem Andrew, niedaleko Newquay w Anglii.  

... elastyczne rozpraszanie.

Po latach hodowli zwierząt bez wykorzystania 
specjalistycznych maszyn do tego celu, James widząc 
Telehawk we wrześniu 2013 roku stwierdził, że "raz kozie 
śmierć". 

"Możliwe było zredukowanie strat w ilości wykorzystywanej 
słomy poprzez wykorzystywanie takiej jej ilości jak 
zakłada ustawienie maszyny. Zapotrzebowanie na nią 
doskonale spełnia warunki dobrej wyściółki i wolniejszego 
jej zużywania. Zredukowaliśmy ilość bali o 25-30%. 
Oszczędzamy dzięki temu czas i koszty utrzymania zwracają 
nam się w równie szybkim tempie."

Niezwykła zwrotność

" Telehawk można podczepić w przeciągu kilki sekund, 
jest zwrotny w terenie zabudowanym i ponieważ posiada 
dyszel z przodu, widoczność jest dużo lepsza niż przy innych 
rozwiązaniach." 

"Większosć naszych inwestycji obejmuje procedury obsługi. Nie 
musimy kupować drugiego ciągnika, a więc wydajemy mniej 
kapitału". 

DOSTĘP DO KAŻDEGO RODZAJU POWIERZCHNI
Możliwość obrotu o 280 stopni pozwala na lądowanie 
słomy z każdej strony maszyny.  

DOSKONAŁA WIDOCZNOŚĆ
Przednie podczepienie służące do zachowania optymalnej 
widoczności podczas wyściełania. 

MNIEJ STRESU
Waga maszyny zbliżona do wrzeciennika. 

OSZCZĘDZANIE SŁOMY
Bale są starannie oddzielane.

POLEPSZA KOMFORT ŻYCIA ZWIERZĄT
Parzyście rozproszona słoma do 13,5m*   

BELE OKRĄGŁE I KWADRATOWE
Samo załadowywanie się, ciągnik jest zbędny.

Okrągłe bale:
Maks. szer. 1,5m

Prostokątne bale:
1,2m x 1,3m x 2,4m

Sterowanie 
bezprzewodowe

Cienki panel sterowania korzysta 
z technologii bezprzewodowej 
Bluetooth w celu zapewnienia 
bezpośredniej komunikacji 
między operatorem a Telehawk. 

5 Oszczędza czas

Sprawne zaczepianie i 
odczepianie.

Szybkie zaczepianie jest 
dostępne dla większości 
telezaczepów.
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Niezawodność

Łańcuch taśmowy, cep 
krzyżowy, komponenty 
wentylacyjne i rynnowe 
są testowane przy innych 
modelach Tomahawk.

8Brak blokad

Wentylator ma zawsze 
pierwszeństwo działania 
w obiegu hydraulicznym 
w celu zapewnienia braku 
blokad w maszynie. 
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Cechy

Bele okrągłe i  
kwadratowe1

Słoma jest delikatnie rozrzucana 
i fałdowana.  Zapewnia to 
zarówno efektowną strukturę 
jak i możliwość pochłaniania 
wydzielin zwierząt, a także 
utrzymanie czystości. 

2

Spulchniacze dostosowane 
do cepa krzyżowego pracują 
wraz z łańcuchem podajnika 
w celu zapewnienia 
minimalnej pracy wiatraka. 

3 Inteligentne sterowanie

System dostosowujący 
ciśnienie hydrauliczne 
monitoruje ładowanie przez 
cepy krzyżowe automatycznie 
zatrzymuje się lub cofa taśmę 
podajnika w celu optymalizacji 
prędkości. 

4Delikatnie  
rozdziela bale

Komfortowa  
wyściółka
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Zeskanuj kod z obrazka, 
aby zobaczyć Tomahawk 
w trakcie działania.

* poddany przepływowi oleju 


