
 

 

Strategia companiei se bazeaza pe principiul imbunatatirii si dezvoltarii continue, si de aceea 

specificatiile pot fi modificate fara preaviz. 

* Inaltimile de lucru vor creste cu pana la 1m [ 3’3” ] in functie de     

tractor  

**Dimensiune obsinuita pentru a asigura capacitatea de ridicare  

potrivita si stabilitate 

Concasoare, tocatoare si alimentatoare asternuturi pentru 

animale 

TOMAHAWK 

TESTAT SI DE INCREDERE – ALEGEREA FERMIEILOR PENTRU 

CALITATE SI FIABILITATE  

SPECIFICATII 400 Series 500 Series 500XL 

Diametru maxim ballot rotund 1.2 m 1.5 m 1.5 m 

Diametru maxim ballot rectangular 1.2 m x 0.9 m 1.2 m x 1.2 m 1.2 m x 1.2 m 

Diametru tambur 1.57 m 1.83 m 1.83 m 

Lungime tambur 1.2 m 1.2 m 2.76 m 

Inaltime totala cu utilajul pe sol * 2.10 m 2.38 m 2.78 m 

Latime cu benzile rulante inchise 1.98 m 2.00 m 2.00 m 

Inaltime de descarcare banda rulanta inferioara * 0.4 m 0.4 m 0.4 m 

Inaltime de descarcare banda rulanta superioara * 1.09 m 1.09 m 1.09 m 

Lungime totala 2.10 m 2.10 m 3.68 m 

Extensii tambur disponibile 30, 60 & 120 cm. 30 & 60 cm. N/A 

    

Concasor paie (pentru paie uscate)  404M 505M 505XLM 

Latime de operare  2.06 m 2.13 m 2.13 m 

Latime de operare cu girafa  2.28 m 2.28 m 2.28 m 

Inaltime de descarcare girafa pentru paie *  1.84 m 1.84 m 1.84 m 

Greutate  647 kg 737 kg 1,135 kg 

Putere PTO necesara  80 cv 80 cv 100 cv 

    

Tocator paie (pentru paie  404 505 505XL 

Latime de operare 2.06 m 2.13 m 2.13 m 

Latime de operare cu girafa 2.28 m 2.28 m 2.28 m 

Inaltime de descarcare girafa pentru paie *  1.84 m 1.84 m 1.84 m 

Greutate 583 kg 675 kg 1,073 kg 

Putere PTO necesara 50 cv 50 cv 100 cv 

    

Alimentator / asterunt animale ( pentru orice materiale )  4040  5050 5050XL 

Latime de operare 2.48 m 2.48 m 2.48 m 

Latime de operare cu girafa 2.64 m 2.76 m 2.76 m 

Inaltime de descarcare girafa pentru nutret *  1.53 m 1.53 m 1.53 m 

Greutate 633 kg 725 kg 1,123 kg 

Putere PTO necesara - paie  45kw [60hp]  45kw [60hp] 75kw [100hp]** 

Putere PTO necesara - nutret 60kw [80hp]  60 kw [80hp] 75kw [100hp]** 

Optiuni populare: 

Bandă rulantă tip 

girafă rotativă cu set 

motor opţional 

Cadru A cu cuplare rapida  

Set bandă rulantă 

Inferioară                                                  

Conexiune hidraulica 

superioara   

Deflector Hidraulic                    Roti de castor  

Bandă Rrulantă tip girafă 

pentru paie  

Extensie tambur 1.25m  

Banda rulanta tip girafa 

pentru paie 

Teagle Machinery Ltd. 

Blackwater,  Truro, TR4 8HQ       

Tel: 0044 (0) 1872 560592   www.teagle.co.uk  

sales@teagle.co.uk  

Dealerul dvs. local:  

FARM TECH SRL 

Address: Calea Bucuresti, nr 115B, 

Sat Saftica, comuna Balotesti,  

Cod postal 077017, judet Ilfov 

Tel. 004 0727 554 554; 004 021 352 93 08 

Fax: 004 021 352 93 08 

E-mail: office@farmtech.ro 

Web: www.farmtech.ro 



Utilaje TOMAHAWK cu tambur lung 500 XL 

● Lungime tambur 2.78m (9 picioare) 

● Baloti rectangulari intregi de 1.25m x 1.25m 

sau doi baloti rotunzi. 

● Suport pentru centrarea tamburului pentru 

rezistenta si durabilitate 

● Orice rotor poate fi montat – concasor, tocator 

sau alimentator nutret. 

De ce sa cumperi un TOMAHAWK ?  

5050 XL echipat cu banda 

Rulanta tip girafa rotativa si motor optional 

Asterunt paie 

● Economisiti paie – utilizatorii raporteaza 

economii obisnuite de 30% spre 

deosebire de asternuturile manuale 

● Animale mai curate – animale mai 

sanatoase si mai putine problem cauzate 

de boli 

● Economisiti forta de munca – asternuturi 

pentru animale realizate de o singura 

persoana. 

● Specificati utilajul potrivit pentru 

operatiune – paie taiate scurt pentru 

pasari si cubicule, paie tocate usor numai 

pentru adaposturi afanate. 

Procesare 

● Procesati paiele pentru Ratia Combinata 

Totala (RCT) – stivuirea nu este necesara. 

● RCT mai rapida si mai buna cu paie pre-

taiate. 

● Imbunatateste stabilitatea. 

Utilaje TOMAHAWK cu tambur 

● Simplu – tamburul se roteste in sens orar, 

rotorul se roteste in sens anti-orar si 

materialul este indepartat din capatul 

balotului 

● Fara cutie de viteze – angrenare direct din 

PTO. Angrenaj hydraulic din tambur 

● Rata de alimentare este controlata de 

unghiul tamburului. 

● Gama de extensii pentru tambur 

disponibile pentru baloti rectangulari si 

pentru a permite reincarcarea balotilor 

inainte de golirea tamburului 

● Exista un model potrivit pentru nevoile 

dumneavoastra 

● Ideal pentru aplicaţii cum ar fi procesarea 

pentru RCT, alimentare, aşternuturi 

pentru păsări, cubicule cu sisteme de 

decantare cu pompe, brichetare etc.. 

● Disponibil în versiunile 400, 500 şi 500XL 

● Banda rulantă superioară de pe partea 

dreaptă ş banda rulantă inferioară de pe 

partea stângă sunt standard, 

● Banda rulantă de tip girafă de pe partea 

stângă este opţională Gamă de site 

disponibile. Lungimea materialelor va fi 

similară cu diametrul găurilor 

Concasoare 

Sistem de cuţite pentru o rată de 

alimentare ridicată – utilizat numai 

cu dimensiuni ale găurilor sitelor 

mai mari de 12 mm în diametru 

Sistem de ciocane pentru aplicaţii 

dificile sau aplicaţii pe teren 

pietros şi lungimi foarte scurte ale 

paielor tăiate  

Tocatoare 
●  Lungime mai putin consistenta decat la 

concasoare. 

● Setul de taiere scurta reduce lungimea. 

● Unele ajustari sunt disponibile prin 

deplasarea rotorului – variind suprapunearea 

lamelor 

Găuri ale sitelor de 10, 12, 15, 18, 

21, 36 şi 50 mm diametru şi orificii 

de 120 mm  

Pentru producerea de 

materiale scurte din 

baloţi uscaţi  

Material tocat la 

aproximativ 4 cm 

lungime  

Nutret 

Asternut 
Toacă orice material din  

balot – umed sau uscat 

  

Asternuturi pentru animale: 

● Paiele sunt tocate usor si apoi imprastiate 

uniform – rezulta economii importante de 

paie. 

● Lungime mare a materialelor – ideal 

pentru adaposturi afanate – poate sulfa 

paie pana la 10m. 

● Operatiunea de realizare a asterunturilor 

pentru paie devine mai sigura, este 

necesara o singura persoana – nu este 

necesar intrarea in tarcurile animalelor. 

Acţiune de tăiere cu auto-

curăţare – poate procesa orice 

material, inclusiv paie depozitate 

în aer liber 

Lungimea de taiere mare este 

ideala pentru Acoperirea tuturor 

culturilor de fructe  

Rotorul ca capacitate de auto-

curatare taie si distribuie 

recoltele de plante                                                             

radacinoase in jghejgheaburi. 

500XL 

Series 
Tamburul de 2.78 m 

lungime, 1.8 m diametru 

preia baloţi Hesston 

întregi  

 

Orice balot – Orice forma – Oriunde 

● Nutretul tocat poate fi mancat mai usor decat nutretul din ballot, 

Alimentare cu nutret: 

● Alimentare facila de-a lungul barierelor si 

in jgheaburi 

● Mai putina risipa – animalele nu pot fi 

selective. 


