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Cuprins

întotdeauna în sprijinul dumneavoastră 

TFirma de utilaje Teaglea fost înfiinţată în 
urmă cu 75 ani, iar primul tocător de baloţi 
Tomahawk a fost fabricat în 1983.

Rămânem o afacere de familie axată pe 
îndeplinirea nevoilor clienţilor noştri, fie că 
sunt situaţi în apropiere sau într-una dintre cele 
35 ţări din lumea întreagă în care expediem 
utilaje în mod regulat.

Încă de la început, utilajele noastre au fost 
concepute astfel încât să fie simple, robuste 
şi uşor de utilizat. Respectăm în continuare 
aceste valori, iar toate produsele noastre sunt 
testate extensiv în ferme din întreaga lume 
pentru a ne asigura că funcţionează fiabil fără 
încetare, în cele mai dificile condiţii.

În prezent societatea are în jur de 140 
angajaţi,cei mai mulţi dintre ei la unitatea 
noastră de producţie de 15.000m2din 
Cornwall, Anglia.

Excelenţă tehnologică recunoscută Un model pentru nevoile dumneavoastră 

Atenţia la detalii – datorită faptului că ne-am axat pe utilaje de 
furajare şi aşternut nutreţ în ultimii 30 ani, am reuşit să vă oferim un 
utilaj potrivit pentru nevoile dumneavoastră.

Experienţa – mii de fermieri beneficiază zilnic de experienţa noastră 
în proiectarea şi fabricarea utilajelor care oferă performanţă şi 
fiabilitate.

Beneficii  pagina 1

Avantajul Tomahawk  pagina 2

Ultima noastră inovaţie pagina 3

Tomahawk 7100 pagina 4

Caracteristici pagina 5

Tomahawk 8100 pagina 6

Opţiuni  pagina 7

Tomahawk 8500 pagina 8 

Tăiere dublă pagina 9-10

Tomahawk 9500 pagina11 

Tomahawk 1010 pagina12 

Opţiuni de cântărire pagina 13 

Gama Teagle  pagina14 

Specificaţii   pagina 15-16 

Gama TOMAHAWK

7100 8100

10109500

8500



De ce să deţineţi un utilaj de furajare/  
aşternut nutreţ?

Avantajul Tomahawk

Economisiţi timp şi bani!

Pentru aşternut
Economisiţi de forţă de muncă –o 
persoană poate crea rapid şi uşor 
aşternuturi pentru animale.

Economisiţi paie–utilizatorii 
raportează periodic economii de 
până la 30%.

Paiele sunt împrăştiate uniform 
pe întreaga zonă a aşternutului

Livraţi numai paiele necesare în 
fiecare ţarc.

Animale mai curate şi mai 
sănătoase - paiele sunt mărunţite 
fin pentru a absorbi mai uşor 
umezeala pentru confortul 
animalelor.

Deoarece paiele nu sunt tocate, 
aşternutul îşi păstrează structura şi 
oferă animalelor zone de aşezare 
igienice.

În boxe–paie tăiate/împrăştiate 
după cerinţele dumneavoastră

Gunoi mai bun–paiele sunt 
încorporate în bălegar mai uniform 
pentru o aplicare îmbunătăţită pe sol.

Aşternuturi mai sigure –nu trebuie 
să intraţi în ţarc.

Pentru hrană
Un utilaj, două funcţii 
Aşternuturi şi hrană cu toate 
modelee Tomahawk*

Versatilitate–Dacă puteţi face 
baloţi, noi îi putem toca!Nutreţ  
stivă  sau în baloţi*,fân şi recolte 
de rădăcinoase.*

Gust plăcut îmbunătățit-
utilizatorii raportează  o conversie 
de alimentare îmbunătăţită a 
baloţilor de nutreţ însilozat

Animalele nu pot fi selective 
risipa este redusă.

Pentru procesare
Pre-procesaţi paie pentru 
malaxoare

folosind sistemul nostru unic de 
‘Tăiere Dublă’.

Îmbunătăţiţi eficienţa– reduceţi 
timpul de procesare al malaxorului

Conversie eficientă a hranei

Paiele tăiate precis stimulează 
digestia.

Prevenirea procesării excesive 
a nutreţului cu ajutorul  Raţiei 
Combinate Totale 

Procesare la cerere-nu este nevoie 
să faceţi rezerve.

321

*exceptând Tăiere Dublă 

01 02

Performanţă 
Utilajele Tomahawk sunt mai puternice 
şi procesează materiale mai rapid, 
economisind timp şi bani.

Design inteligent

Teagle foloseşte software de ultimă 
generaţie în procesul de proiectare pentru 
a se asigura că rezistenţa este încorporată 
atunci când este cel mai necesar.

Testat şi de încredere

Nu există doi baloţi identici, şi de aceea 
testăm încontinuu cu cei mai dificili baloţi 
de la ferme din întreaga lume. 

Servicii clienţi 

Pentru asistenţă remarcabilă avem o reţea 
de dealeri cuprinzătoare, susţinută de 
echipa noastră experimentată de vânzări 
şi servicii. 

Fiabilitate

Cu o transmisie robustă şi comenzi 
simple, Tomahawk lucrează mai 
eficient pentru dumneavoastră în 
fiecare zi din săptămână, în fiecare 
săptămână a anului. 

Valoare reziduală 

Cea mai înaltă calitate a execuţiei 
şi finisajelor  înseamnă că utilajele 
Tomahawkîşi păstrează valoarea un 
timp mai îndelungat. Utilizăm numai 
componente de calitate cu piese de oţel 
pre-tratate şi acoperite cu pulbere. 

Construcţie şi asistenţă 
britanică

Pentru  a păstra utilajul Tomahawk  
în bună stare de funcţionare,  
dealerii Teagle autorizaţi  
deţin un stoc suficient  
de piese de schimb  
originale.

Investiţie profitabilă–profit impresionant

Aceste valori au fost calculate pe baza 
datelor de la utilizatorii Tomahawkdupă
12luni de la trecerea de la un sistem de 
aşternut manual.

Reţineţi:toţi factorii trebuie luaţi în 
considerare, inclusiv valori comerciale, 
costuri operaţionale   tractor, tarife orare 
şi bunăstarea sporită a animalelor.

Proprietarii TeagleTomahawk existenţi beneficiază deja de un randament excelent al investiţiilor lor. 

• Putere mai mare ca niciodată. 

• Rată de alimentare coerentă şi  
 uniformă,

• chiar şi cu cele mai dificile materiale. 

• Livrare controlată a materialelor la  
 viteze scăzute ale ventilatorului.

ACUM  STANDARD
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Performanţă compactă
Utilajul 7100 oferă cea mai bună manevrabilitate, fără a 
compromite rezultatele. 

Utilajul nostru Tomahawk montat a fost reproiectat în totalitate pentru a oferi o capacitate fără rival şi 
o performanţă deosebită, păstrând în acelaşi timp manevrabilitatea şi vizibilitatea camerei baloţilor.

Paie până la 22m

ÎMPRĂŞTIERE

Nutreţ/fân în balot 

ALIMENTARE

3m3

CAPACITATE

vezi paginile 9 - 10

OPŢIUNE TĂIERE DUBLĂ

Spaţiu îmbunătăţit

Capacitate de 3m3, creştere 
de 20% faţă de modelul 
precedent. Zonele laterale 
mai mari reduc probabilitatea 
pierderii de material din 
camera baloţilor.

2

Tăiere Dublă

Sistemul unic de Tăiere 
Dublă este disponibil şi 
pe utilajul montat 7150. 
Împrăştiaţi paie lungi sau 
tăiaţi-le scurt cu ajutorul 
unui buton. 

3 Cuplare rapidă

Mai uşor de utilizat, utilajul 
7100 este echipat cu un 
sistem de cuplare rapidă 
pentru braţele inferioare 
pentru a putea economisi 
timp la cuplare şi decuplare. 

4

Flow Plus

Putere mai mare, rată de 
alimentare coerentă şi 
fiabilă şi livrare controlată a 
materialului la viteze scăzute 
ale ventilatorului.

1

Accentul pe confort măreşte randamentele

AndrewThomasi familia sa gestionează o fermă mixtă de aproximativ 
230 acri lângă Mabe în South West Cornwall;scopul lor este să obţină 
o cireadă cu randament înalt de 130vaci Holstein,care produc de 
obicei peste 10.000litri,şi un număr similar de viţei.

Obţinând 500 litri în plus per vacă
Andrew a utilizat diverse sisteme de adăpostire pentru cireadă şi a 
descoperit că poate optimiza randamentul per vacă îmbunătăţind 
confortul iernând animalele în ţarcuri cu paie mai degrabă decât în 
boxe. Întreţinerea acestor ţarcuri necesită un regim de aşternut tip
„puţin şi des” conform căruia aşternuturile vitelor sunt schimbate de 
două ori pe zi, în fiecare zi din săptămână. Andrew vrea să obţină„un 
aşternut care să semene cât mai mult posibil cu o păşune”.

Economisire a forţei de muncă –şi 25%paie 
Pentru a menţine acest regim, care necesită  împrăştierea a  
aproximativ 900baloţi de paie rotunzi  pe an, un utilaj mecanic 
reprezintă o componentă esenţială din viaţa zilnică. Andrew a realizat 
economii la paie de 25până la 30%şi de o oră pe zi în ceea ce priveşte 
forţa de muncă de când a renunţat la împrăştierea manuală.

Baloţi dificili?–Nicio problemă.
Deoarece cele mai bune paie sunt rezervate pentru vacile de 
lapte, în ultimele sezoane s-au obţinut baloţi destul de dificili. De 
aceea Andrew se află la al treilea utilaj Tomahawk, selectat în urma 
demonstraţiilor efectuate cu cel mai popular utilaj de pe piaţă pentru 
distanţa de aruncare a paielor, abilitatea de a aborda baloţi dificili şi 
modelul simplu al panoului de control electronic.

Alte beneficii
Tomahawk7100,montat pe un JohnDeere6430,este de asemenea 
disponibil ca rezervă pentru malaxor de furaje de la fermă. Odată cu 
curăţarea gunoiului în fiecare lună, Andrew observă vă acesta este 
„“total diferit” de un aşternut pregătit manual.„Jumătate din muncă a 
fost făcută deja şi paiele sunt amestecate bine cu bălegarul”. 

Tranziţie uşoară la noul Tomahawk7100
Şi-ar dori  Andrew alt utilaj?Tocmai a înlocuit un utilaj 808cu noul 
Tomahawk7100.După ce a testat noul utilaj, fiul lui Andrew, Will (în 
imagine), care conduce utilajul, a remarcat fluxul mai fin de pe banda 
rulantă, timpul de procesare mai rapid şi diverse inovaţii care vor 
îmbunătăţi întreţinerea. Opţiune cu trailer

Ultima noastră inovaţie 7100

• Comenzi Bluetooth®
• Bandă rulantă rotativă cu rotație  
 280º
• Bătător încrucişat singular
• Ghidaj de alimentare ajustabil la  
 modelul cu bandă rulantă rotativă
• Ambreiaj PTO cu alunecare şi  
 cursă liberă
• Indicator al vitezei de aşternere
• Sistem de montare cu cuplare rapidă
• Comutator la distanță oblon spate

Echipament standard:

• Bandă de descărcare laterală
• Set lumini rutiere
• Extensie oblon spate –  
 recomandată pentru baloţi rect  
 angulari de mărimi maxime
• Arbore PTO cu deschidere largă  
 (modele tractate)
• Kit tractare sau roți castor
• Filtru hidraulic de presiune  
 ridicată

Opţiuni:
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Liderul de piaţă 
Cel mai popular utilaj de alimentare / aşternut nutreţ de pe piaţă. 
Tehnologia noastră progresivă oferă fiabilitate şi performanţă 
deosebite.  
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Rotaţie bandă rulantă rotativă 280º

Rezultate consistente

Sistemul de prindere a balotului 
este echipat cu dispozitive de 
apucare pe canalele de pană 
pentru a furniza o mişcare de 
rostogolire bună, asigurând 
o rată de descărcare ridicată 
constantă 

6

Încărcare uşoară

Oblonul spate este evazat 
pentru auto-încărcare facilă 
şi este susţinut de doi cilindri 
hidraulici pentru a permite 
încărcarea celor mai grei 
baloţi. 

2

Sistem de transport cu  
lanţ de mare capacitate 

Sistem de transport cu lanţ 
de mare capacitate cu canale 
de pană ataşate cu şuruburi 
„U” pentru întreţinere uşoară. 
Dispozitivele de apucare sudate 
pe canalele de pană asigură 
alimentarea bună cu baloţi

Transmisie robustă

Transmisia prin lanţ la 
bătătorul încrucişat asigură 
transmisia puterii maxime.

5

         Comutator oblon spate şi 
pat cu control de la distanta

Încarcă baloții fără a fi necesară 
revenirea în cabina tractorului, 
această funcţie fiind ideală 
pentru îndepărtarea plasei sau 
a foliei.

9

Livrare îmbunătăţită  

Diametrul mare al 
ventilatorului cu 8 palete 
asigură un debit de aer 
enorm. 

7

Feedback vizual

Indicatorul oferă 
operatorului feedback 
privind viteza sistemului  
de transport cu lanţ. 

4

          Control wireless

Panoul de comandă cu 
un design foarte subțire 
folosește tehnologia 
wireless Bluetooth* pentru 
comunicare directă între 
operator şi mașină.

1

Întreţinere facilă 

Dacă un obiect străin 
deteriorează paletele, 
acestea pot fi deşurubate, 
reparate sau înlocuite fără a 
scoate ventilatorul sau fără a 
demonta utilajul.

8

Paie până la 22m

ÎMPRĂŞTIERE

Nutreţ stivă / baloţi

ALIMENTARE

3.5m3

CAPACITATE

vezi paginile 9 - 10

OPŢIUNE TĂIERE DUBLĂ

Caracteristici 8100

3

 

• Bandă de descărcare laterală
• Set lumini rutiere
• Extensie oblon spate
• Arbore PTO cu deschidere  
 largă
• Filtru hidraulic de presiune   
 ridicată
• Panouri suplimentare

• Comenzi Bluetooth®
• Bandă rulantă rotativă cu rotație 280º
• Bătător încrucişat singular
• Ghidaj de alimentare ajustabil
 la modelul cu bandă rulantă rotativă
• Ambreiaj PTO cu alunecare şi  
 cursă liberă
• Indicator al vitezei de aşternere
• Roți 10.5/15
• Comutator la distanţă oblon spate

Echipament standard: Opţiuni:
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Alegerea profesioniştilor
Un corp mai mare pentru o capacitate mai mare şi o încărcare mai 
uşoară a baloţilor de 5 picioare lăţime. Durabilitatea „industrială” este 
asigurată de materialul rezistent la uzură din carcasa ventilatorului. 

Pentru opţiuni vezi pagina 7 Vezi specificaţii pagina15-16pentru capacităţi ale baloţilor

Chute options

Set lumini rutiere

Esenţial pentru utilizarea 
pe autostradă, marcajele 
frontale şi spate vă ajută să 
operaţi în siguranţă atunci 
când vă deplasaţi pe şosea 
(standard lamodelul 1010).

1

Bandă laterală

Livrare numai pe partea 
dreaptă, cu distanţă de 
aruncare mai mare decât 
banca rotativă. Înălţimea de 
descărcare este mai mică 
pentru accesul facil la clădiri 
joase. Banda poate fi ridicată 
sau coborâtă după necesităţi. 

1

Comenzi prin cablu

Control simplu şi economic 
al tuturor funcţiilor hidraulice 
de pe utilajul Tomahawk 
(disponibil numai la modelele 
7100, 8100, 9500).

3

Extensie oblon spate

Capacitate sporită şi încărcare 
facilă, se ataşează uşor la un 
oblon spate standard (nu este 
necesară la modelul 1010).

2

Bandă rotativă

Pentru flexibilitatea 
livrării, banda se roteşte la 
280°pentru a permite dirijarea 
materialului după nevoi. Un 
ghidaj de alimentare ajustabil 
este instalat pentru plasarea 
exactă a materialelor.

2

Set roţi castor

Atunci când este montat pe 
tractoare mai mici, stabilitatea 
modelelor montate  
Tomahawk 7100 şi 7150 poate 
fi sporită prin instalarea setului 
de roţi castor opţional

4

Bătător încrucişat singular 

Paie până la 25m

ÎMPRĂŞTIERE

Nutreţ stivă / baloţi 

ALIMENTARE

4.5m3

CAPACITATE

Vezi paginile 9 - 10

OPŢIUNE TĂIERE DUBLĂ

Opţiuni 8500

• Bandă de descărcare  
 laterală
• Extensie oblon spate
• Arbore PTO cu  
 deschidere largă
• Filtru hidraulic  de  
 presiune ridicată

• Comenzi Bluetooth®
• Bandă rulantă rotativă cu rotație 280º
• Bătător încrucişat singular
• Ghidaj de alimentare ajustabil la  
 modelul cu bandă rulantă rotativă
• Comutator la distanţă oblon spate
• Ambreiaj PTO cu alunecare şi cursă liberă
• Indicator al vitezei de aşternere
• Roți 12.5/15 cu apărători de noroi
• Set lumini rutiere LED

Echipament standard: Opţiuni:
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Beneficii ale materialelor preprocesate
Paiele tăiate sunt necesar pentru o varietate de aplicaţii, inclusiv pentru alimentarea adiţională pentru o Raţie Combinată Totală  
şi pentru aşternuturi pentru animale.

Economisiţi timp  
şi combustibil 
Puteţi economisi timp şi 
combustibil procesând paie 
înainte de a le adăuga într-un 
utilaj de alimentare. 60.000 tăieri 
pe minut oferă un randament 
rapid şi constant. 

Pre-procesaţi paie pentru ca 
utilajul de alimentare să nu fie 
nevoit să le amestece prea mult 
timp, reducând astfel problema 
procesării nutreţului pentru 
hrană

Fără procesare 
excesivă Tăierea paielor la o dimensiune medie 

de 50mm, cu capete tăiate curat, 
înseamnă că puteţi obţine materialul 
ideal pentru hrană pentru a crea 
stimularea eficientă a rumenului şi 
sporirea producţiei de lapte. Atunci 
când sunt aşternute în boxe, paiele 
sunt suficient de fine pentru sisteme de 
pompare a gunoiului. 

Paie tăiate scurt

1 2 3

Versatilitate maximă Construcţie robustă
Ideal pentru mers în marşarier în grajduri cu boxe, 
modelul 7150 cu Tăiere Dublă oferă cea mai bună 
manevrabilitate, fără a compromite rezultatele. 

Modelul 8550 cu Tăiere Dublă a fost dezvoltat cu o carcasă de 
ventilator Hardox pentru o rezistenţă la uzură îmbunătăţită şi 
fiabilitate maximă în cele mai solicitante aplicaţii. 

Sistemul unic de ‘Tăiere Dublă’este disponibil cu banda rotativă, la următoarele modele:
7150 montat (stânga sus), 8150 tractat (nu este prezentat), 8550 corp mare tractat (dreapta sus)

Paie tăiate scurt / împrăştiate la distanţă prin 
intermediul unui butonSistemul

3. Sită
Paiele trec apoi printr-o sită 
situată în spatele lamelor. Dacă 
sunt prea lungi, paiele sunt 
trecute din nou printre lame de 
bătătorul încrucişat. 

4. Placa de decupare
Atunci când lamele şi placa 
de decupare, prezentate cu 
culoarea verde, sunt ridicate, 
paiele trec peste sită şi sunt 
descărcate, fără a fi tocate.

5. Camera 
ventilatorului 
Paiele care trec prin sau peste 
sită sunt atrase direct în 
camera ventilatorului pentru 
descărcarefor discharge. 

2. Lame
Atunci când lamele sunt coborâte, 
paiele sunt tocate între cârligele de 
sfâşiere şi secţiunile de lame.

1. Bătător încrucişat
Paiele sunt scoase din balot de 
cârligele de sfâşiere montate pe 
bătătorul încrucişat. 2

1

3

4

5

Mecanism de ‘Tăiere Dublă’în poziţia de tăiere pentru paie scurte

Un utilaj, trei funcţii
Gordon Ross (în imagine) gestionează o fermă mixtă în West 
Midlands cu 340 vite de lapte şi carne.Gordon căuta un utilaj 
pentru aşternut în boxe ţi în ţarcuri cu paie produse la fermă. 
Gordon a testat diverse utilaje dar a 
descoperit că „Tomahawk cu Tăiere 
Dublă era sigurul utilaj care 

putea executa ambelefuncţii, tăind paie scurte pentru boxe şi 
împrăştiind paie lungi pentru ţarcuri”.

Tăierea Dublă facilitează aşternuturile pentru boxe şi ţarcuri 

Gording procesează în jur de 1500baloţi rotunzi pe an şi consideră 
că „este foarte uşor să faci aşternuturi încât boxele şi ţarcurile 

sunt schimbate în fiecare zi, folosind paie putine si des pentru 
păstra vitele mai curate”. Chiar şi aşa prin acest regim paiele sunt 
economisite deoarece sunt împrăştiate uniform, şi dacă un balot 
complet nu este necesar este lăsat în utilaj pregătit pentru ziua 
următoare.

… şi este utilizată şi pentru alimentare 

Adiţional, „utilajul poate fi utilizat pentru a 
procesa paie pentru hrană deoarece lungime 
paielor poate fi variată pentru diferite raţii 

angajând parţial lamele”. 

Ar căuta dl Ross un utilaj alternativ pentru 
alimentare şi aşternut nutreţ în viitor?

“Nu .Aş cumpăra alt Tomahawk Tăiere Dublă, cu 
siguranţă.”

Tăiere dublă 7150/8150/8550

Sistemul ‘Tăiere Dublă’încorporează un set de lame retractabile care pot fi repoziţionate cu ajutorul unui buton, schimbând lungimea   
paielor de la scurte (în jur de 50mm) la paie netăiate, şi înapoi după dorinţă în câteva secunde. 



Consultați specificațiile de la pagina 15-16 pentru capacități ale baloților 
Pentru detalii ale opțiunilor consultați pagina 7
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• Bandă de descărcare laterală
• Arbore PTO cu deschidere largă
• Filtru hidraulic de presiune   
 ridicată
• Extensie oblon spate (600 mm)
• Sistem de cântărire  
 (vezi pagina 13)
• Panouri suplimentare
• Arbore cu sistem de frânare
• Extensie bandă rotativă

Opțiuni:

Capacitate şi putere deosebiteCel mai modern design 
de caroserie mare Modelul 1010 poate înmagazina până la 4 baloţi rectangulari sau 

rotunzi; Placa rezistentă la uzură din carcasa ventilatorului este 
inclusă ca standard. Monitorizaţi costurile de intrare cu opţiunea 
de cântărire. 

Alegerea ideală pentru fermieri care au nevoie de o combinație între 
manevrabilitate și capacitate mare. Modelul 9500 permite o încărcare mai 
ușoară și rezultate ridicate cu o carcasă pentru ventilator rezistentă la uzură 
pentru durabilitate. 

Vezi specificaţii pagina 15-16 pentru capacităţi ale baloţilor
Pentru opţiuni vezi pagina 7

Paie până la 25m

ÎMPRĂŞTIERE

Nutreţ stivă / Balot

ALIMENTARE

10m3

CAPACITATE

Paie până la 25m

ÎMPRĂŞTIERE

Nutreț stivă / tăiat

ALIMENTARE

8m3

CAPACITY

Bătător încrucişat dublu Sistem de cântărire

9500 1010

• Bluetooth® controls
• Bandă rulantă rotativă cu rotație 280º
• Bătătoare încrucișate duble
• Ghidaj de alimentare ajustabil la   
modelul cu bandă rotativă
• Comutator la distanță oblon spate
• Ambreiaj PTO cu alunecare și cursă   
 liberă
• Set lumini rutiere LED
• Indicator viteză așternut
• Roți 305/55 R22 și apărători noroi

Echipament standard:

• Bandă de descărcare   
 laterală
• Arbore PTO cu deschidere   
 largă
• Sistem de cântărire  
 (vezi pagina 13)
• Extensie banda rotativă   
 pentru mărirea înălţimii  
 de descărcare

• Comenzi Bluetooth®
• Bandă rulantă rotativă cu rotație 280º
• Bătătoare încrucişate duble
• Ghidaj de alimentare ajustabil la  
 modelul cu bandă rulantă rotativă
• Comutator la distanţă oblon spate
• Ambreiaj PTO cu alunecare şi cursă liberă
• Set lumini rutiere LED
• Indicator al vitezei de aşternere
• Roți 385/55R22.5 și apărători noroi
• Filtru hidraulic de presiune ridicată

Echipament standard: Opţiuni:



Distribuitoare de îngrăşăminte XT
Cu un model de suprapunere 
cvadruplu exact, capacitate de până 
la 1350 litri şi lăţimi de acces de până 
la 12m.

Cositoare de finisareDynamo
Disponibile cu lăţimi de tăiere de 
la 4’ la 8’, cositoarele noastre sunt 
potrivire pentru aplicaţii private şi 
decorative.

Titan – Imprastietor de gunoi
Cu o capacitate  intre 6 m3 si 14 m3 , gama noastra de 
imprastietoare de gunoi ofera o raspandire uniforma a 
acestuia. Calitatea britanica vine ca standard.

Cositoare 
Cositoare robuste cu lăţime de tăiere de la  4’la 10’, 
transmisie prin curea sau arbore cardanic, coaxial sau 
in-lineorofset. Pentru un rezultat mai fin fabricăm şi 
secerătoare rotative. 

Gama de tambururi Tomahawk 
Potrivit pentru aproape orice 
aplicaţie de la alimentarea cu nutreţ 
la aşternuturi în boxe, sau la tocarea 
paielor pentru hrană. 

Betonieră SpiromixMixer
Spiralele adâncidin interiorul 
Tamburului asigură o amestecare 
rapidă şi uniformă. Inversaţi direcţia 
tamburului pentru a descărca.

Sistem moara cu tambur
Disponibil cu diverse mărimi ale 
sitei pentru tocarea materialului la 
o lungime constantă, de la 13mm la 
125mm.

Maşina de întors pale Super-ted
Promovează uscarea mai rapidă 
şi menţine calitatea recoltei, ideal 
pentru recuperarea culturilor afectate 
de ploaie.

Modele de Tambur
Gama de tambururi Tomahawk este disponibil cu 
diverse diametre şi lungimi ale tamburului, făcându-le 
adecvate pentru procesarea tuturor baloţilor rotunzi şi 
rectangulari
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Monitorizaţi costurile de intrare
• Cântărirea materialelor pentru hrană  pentru controlul dietelor.

• Cântărirea materialelor pentru aşternut pentru a putea monitoriza costurile.

• Prevenirea oricărei încărcări neconforme şi descărcări inexacte.

• Management îmbunătăţit al materialelor pentru hrană / aşternut.

• Reducerea costurilor legate de hrană printr-o eficienţă  îmbunătăţită. 

Selecţie facilă a dieteiCântar automatic pen-
tru calibrare simplă

SETAREVERIFICARE

Cantităţi exacte pentru 
hrană şi aşternut 

START

•  Stocare pentru până la 200 
ingredienteAjustări automate  
ale raţiei

• Analiza încărcării 

• Transfer date pe computer 

• Alertează operatorul la  
apropierea greutăţilor vizate 

• Caracteristici MemoryPlus(M+)
şiRecallMemory(RM)

• Sarcini totale /Greutate totală/
Greutate medie 

• Cheia ‘Hold’pentru fixarea afişajului 
(la deplasarea utilajului)

• Opţional–porturi la distanţă şi 
seriale 

Opţiuni de cântărire standard: Opţiuni programabile:

„Folosim aproximativ 100 acri de paie mai puţin”.

Jeff Gibson (a se vedea fotografia ), în calitate de 
administrator al unei ferme şi al unui punct de 
desfacere pentru produsele exploataţiei, pe care 
o conduc împreună cu tatăl lui Mike şi cu fratele 
lui Andrew în Wingham, lângă Canterbury, mă 
declar entuziasmat de contribuția echipamentului 
Tomahawk 1010 pentru afacerea lui, de la achiziţia 
acestuia în 2012.

Măsurarea datelor de intrare 

Pentru a maximiza rezultatele, control 
raţiilor şi folosirea paielor sunt factori 
semnificativi care vă ajută să ţineţi 
costurile sub control – şi utilajul 
Tomahawk ajută în ambele privinţe. 

Adăugarea unui sistem de cântărire pe 
un utilaj care distribuie atât hrană cât 
şi paie pentru aşternuturi este util în 
ambele operaţiuni. 

Economisind paie 

Ţarcurileobişnuiau să fie aşternute cu 
paie prin conducerea unui tractor şi a  
unui încărcător şi scuturarea paielor din 
cupă; acum paiele sunt suflate din afara 
ţarcului în cadrul unui proces mai eficient.

„Iarna foloseam 22 baloţi pe săptămână, 
acum am ajuns la nouă, şi desigur va fi 
mai puţin gunoi de scos şi împrăştiat la 
curăţarea ţarcurilor”.

Hrana echilibrată

În cazul hranei –„trebuie să echilibrăm 
cu acurateţe porumbul şi iarba, şi să 
distribuim cantităţile corecte pentru 
a minimiza risipa. Umplu utilajul pe 
jumătate cu porumb din stivă folosind 
un excavator cu cupă, apoi adaug 
deasupra bucăţi din baloţii de nutreţ”, 
explică dl Gibson.

„Tambururile de tocare fac o treabă 
foarte bună la tocare ş amestecare  – şi 
deşi nu amestecă la fel de bine ca un 
utilaj specializat, utilajul produce o 
hrană pe placul animalelor”.

Alte utilaje din gama Teagle 

Opţiuni de cântărire Din Gama Teagle

Consumul de paie a scăzut de la 22la 
numai nouă baloţi pe săptămână 
iarna datorită funcţiei de tocare şi 
împrăştiere a utilajului Tomahawk.



Cheie:

*  Cu extensie oblon spate.   *** Nu este potrivit pentru nutreţ în baloţi rotunzi dacă nu este tocat.

**Montat (pe sol) /tractat.

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  

Vlastnosti
Banda Lateral Rotativă Rotativă Laterală Rotativă

Tăiere Dublă Nu Nu  Da Nu Nu

Nutreţ Da Da  No Da Da

Paie Da Da  Da Da Da

Objem 

Bătătoare încrucişate  1 1 1 1 1

Capacitate(m3) 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

Nr. de baloţi rotunzi de 5’  Straw x 2* / Silage x 1  2 2

Nr. de baloţi dreptunghiulari de  
8’(4’x3’/ 4’x4’)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Camera baloţilor (oblon spate jos) 
W x H x D  1.4 x 1.25 x 2.5m   1.55 x 1.25 x 2.98m

Distanţa de aruncare (max.) 22m 20m 20m 22m 20m

Min. tractor PTO CP  60 CP (90CP montat)  60 CP  60 CP 

Rozmery 

Lăţime totală (banda închisă) 2.2/2.27m** 1.86/2.10m** 1.86/2.10m** 2.27m 2.1m

Lungime totală (oblon spate ridicat)  2.65/3.65m**  4.14m 4.14m

Lungime totală (oblon spate coborât)  3.80/4.80m**  5.38m 5.38m

Înălţime totală (banda închisă) 2.11/2.3m** 2.29/2.59m** 2.29/2.59m** 2.41m 2.58m

Greutate neîncărcată (montat) 1640kg  1640kg 1780kg 1880kg 1880kg

Hmotnosť bez nákladu (pripojené)  opţiune cu trailer 10.00/75-15.3  10.00/75-15.3 (opţiuni disponibile)

Debit ulei (min./max.) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60

 8150 SC  8500 8500 SC 8550 SC 9500 9500 SC 1010   1010 SC

 Rotativă Laterală Rotativă Rotativă Laterală  Rotativă Laterală  Rotativă

 Da Nu Nu Da  Nu Nu Nu  Nu

 Nu Da Da  Nu  Da*** Da*** Da***  Da***

 Da Da Da  Da  Da Da Da  Da

 

 1  1 1 1 2 2 2  2 

 3.5  4.5 4.5 4.5 8.0 8.0 10.0  10.0 

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

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

    
   1.70 x 1.25 x 2.98m 1.70 x 1.58 x 4.00m 1.70 x 1.58 x 5.70m

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

60 CP 80 CP 80 CP 80 CP 80 CP 80 CP 80 CP  80 CP 

 

 2.1m  2.44m 2.16m 2.16m 2.49m 2.21m 2.42m  2.42m

 4.14m  4.14m 4.14m 4.14m 5.2m 5.2m 6.17m  6.17m

 5.38m 5.38m 5.38m 5.38m 6.33m 6.33m 7.96m  7.96m

 2.58m 2.59m 2.77m 2.77m 2.9m 2.9m 2.93m  2.93m

 2255kg  2080kg 2080kg 2415kg 3007kg 3017kg 3580kg  3590kg

   10.00/75-15.3 (opţiuni disponibile) 305/55 R22  385/55 R22.5

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

7100 8100/8500 9500 1010

Specifications Specifications
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Manager Vânzări Europene
Werner Brach +44 (0)7800 731250 
werner.brach@teagle.co.uk 

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

Săftica Ilfov
Tel: 0727.554.554
email: office@farmtech.ro

Drajna Călărași
Tel: 0786.552.875
email: calarasi@farmtech.ro

Ovidiu Constanța
Tel: 0722.546.894
email: constanta@farmtech.ro

Ghiroda Timiș
Tel: 0726.221.335
email: timis@farmtech.ro

Jucu Cluj
Tel: 0720.030.357
email: cluj@farmtech.ro

Roman Neamț
Tel: 0784.821.823
email: roman@farmtech.ro

Cu peste 30 de ani de experiență 
î proiectarea și fabricarea de 
Procesatoare de baloți puteți alege cu 
încredere Teagle.

Contactați-ne astăzi pentru a discuta 
despre cerințele dumneavoastră 
individuale..

Sunați la biroul nostru 
de vânzări: 
01872 560592

Teagle Machinery Ltd   

Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ    

sales@teagle.co.uk   

www.teaglemachinery.com

Tel: 01872 560592 

T8100/T8500T7100

T9500/T1010 TELEHAWK

TOM02B0AI ROU

T400/T500

farmtech.ro


