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TESTAT ŞI DE ÎNCREDERE – ALEGEREA FERMIERILOR PENTRU CALITATE ŞI 

FIABILITATE 

 

Teagle Machinery Ltd. 

Blackwater,  Truro, TR4 8HQ       

Tel: 0044 (0) 1872 560592   www.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 

Strategia companiei se bazează pe principiul îmbunătăţirii şi dezvoltării continue, şi de aceea 

specificaţiile pot fi modificate fără preaviz.   



 

Gama de produse  DE CE TOMAHAWK? 

De ce să deţineţi un utilaj de alimentare / aşternut 

nutreţ Tomahawk Teagle? 

Performanță – este mai rapid, este mai puternic şi vă 

va ajuta să economisiţi timp şi bani.  

Testat şi de încredere – nu toţi baloţii sunt la fel şi de 

aceea testăm încontinuu cu cel mai dificili baloţi la 

ferme din întreaga lume.  

Fiabilitate – cu o transmisie şi comenzi simple, 

TOMAHAWK lucrează mai eficient pentru 

dumneavoastră 24/7 – în fiecare zi a anului.  

Experienţă – 30 ani de proiectare şi dezvoltare au 

produs un utilaj cu o construcţie modulară care oferă 

o capacitate de exploatare neegalată pentru 

întreţinere facilă „la fermă”.  

Valoare reziduală – Calitatea ridicată a execuţiei 

utilajului TOMAHAWK înseamnă că acesta îşi 

menţine valoarea. Componente de calitate sunt 

utilizate peste tot şi piesele din oţel sunt pregătite cu 

minuţiozitate înainte de aplicare vopselei cu pulbere 

la cald  

Promisiunea noastră 

Produsele Teagle sunt andosate în întreaga lume de o 

societate cu tradiţie care are o istorie îndelungată în ceea ce 

priveşte excelenţa în inginerie.  

Livrăm în mod regulat utilaje TOMAHAWK pentru a deservi 

35 ţări din întreaga lume. Ceea ce am învăţat pe aceste 

pieţe utilizăm în beneficiul tuturor clienţilor din întreaga lume.  

Politica noastră de dezvoltare continuă ne permite să 

ascultăm tot ceea ce ne spuneţi. Acum oferim cea mai 

cuprinzătoare gamă de Procesatoare de Baloţi ale oricărui 

producător, astfel că avem utilaj proiectat în mod specific 

pentru nevoile dumneavoastră.  

Piese de schimb 

Distribuitorii Teagle menţin o gamă complexă de piese de 

schimb disponibile pentru livrare expresă.  



Prezentare generală 

 2.5 m2 ideal pentru unităţi de 

dimensiuni medii şi mici. 

 Alimentare cu nutreţuri în balot. 

 Împrăştiere paie din baloţi pătraţi 

şi rotunzi până la 22 metri. 

 Opţiuni de bandă rulantă laterală 

şi rotativă 

 Disponibil în versiunea „Dual 

Chop” pentru paie tăiate scurt. 

Caracteristici standard 

 Comenzi electronice în cabină 

 Ghidaj de alimentare ajustabil 

la modelul cu bandă rulantă 

rotativă 

 Ambreiaj cu alunecare şi 

cursă liberă 

 Indicator viteză de 

împrăştiere. 

Utilajul 808 montat 

pe şasiu oferă cea 

mai bună 

manevrabilitate. 

. 

Roti Castor Bara Tractiune + Set Roti Brat incrucisat si sistem af prinderebalot Acoperirea culturilor fructe 

808 
Opţiuni (Consultaţi pagina de Opţiuni 

pentru detalii) 

 Opţiuni pentru roţi – Roţi trailer sau 

castor 

 Arbore PTO cu deschidere largă 

 Comutator la distanţă oblon spate 

 Filtru hidraulic de presiune ridicată 

 Set lumini rutiere 

 Extensie oblon spate – recomandată 

pentru baloţi rectangulari de mărimi 

maxime 

 Comenzi prin cablu. 

Teagle este o afacere de familie care 

produce utilaje agricole în fabrica sa din 

Marea Britanie de peste 70 ani. Compania 

vine în întâmpinarea nevoilor clienţilor, 

producând utilaje fiabile şi uşor de utilizat.  

Teagle are 140 angajaţi, majoritatea în 

fabrica din Blackwater în Cornwall, Anglia. 

Compania investeşte în mod constant în 

cercetare, design şi tehnologie de fabricare 

pentru a se asigura că gama sa de produse 

se menţine la cel mai înalt nivel.  

Despre Teagle  



De ce să deţineţi un utilaj de alimentare / aşternut nutreţ Tomahawk 

Teagle? 

Pentru aşternuturi 

 Economie de forţă de 

muncă – o persoană 

poate realiza rapid şi cu 

uşurinţă aşternuturi pentru 

animale. 

 Economisiţi paie – 

utilizatorii raportează în 

mod regulat economii de 

până la 30%. Paiele sunt 

împrăştiate uniform pe 

întreaga zonă a 

aşternutului. Împrăştiaţi 

numai atâtea paie cât sunt 

necesare în fiecare ţarc. 

 Animalele sunt mai curate 

şi mai sănătoase – paiele 

sunt mărunţite uşor pentru 

a absorbi mai uşor 

umezeala. Deoarece 

paiele nu sunt tocate 

aşternutul îşi păstrează 

structura şi oferă 

animalelor zone de 

aşezare igienice. 

 Paiele sunt încorporate în 

bălegar mai uniform 

pentru o aplicare 

îmbunătăţită pe sol. 

 Aşternuturi mai sigure – 

nu este necesară intrarea 

în ţarc. 
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Pentru procesare 

 Pre-procesaţi paie pentru 

vagoane mixer folosind 

sistemul nostru unic de 

„tăiere dublă”. 

 Îmbunătăţiţi eficienţa 

vagonului mixer reducând 

timpul de procesare. 

 Paiele tăiate cu precizie 

stimulează digestia pentru 

o converse mai eficientă a 

hranei. 

 Preveniţi procesarea în 

exces a nutreţului cu 

ajutorul Proporţiei 

Combinate Totale. 

 Procesaţi la cerere – nu 

este nevoie să faceţi 

rezerve. 

Graficul de mai jos ilustrează 

amortizarea obişnuită a investiţiilor. 

Paiele combinate şi economisirea 

forţei de muncă sunt puse în 

balanță cu costurile operaţionale ale 

Tractorului şi utilajului Tomahawk  

Raport calitate - preţ – 

Amortizare impresionantă  

Vă rugăm să reţineţi: Cifrele sunt 

bazate pe studii de caz din „viaţa 

reală” şi nu pot fi garantate în fiecare 

situaţie.  
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Pentru hrană 

 Un utilaj, două sarcini – 

realizaţi aşternuturi şi 

hrăniţi animalele cu orice 

model Tomahawk (cu 

excepţia versiunii „Dual 

Chop”) 

 Fiabilitate – dacă puteţi 

însiloza o recoltă în baloţi, 

noi o putem mărunţi! 

 Versatilitate – Buncăr de 

alimentare sau însilozare 

în baloţi, baloţi de fân şi 

recolte de plante 

rădăcinoase. 

 Gust plăcut îmbunătățit – 

utilizatorii raportează o 

conversie de alimentare 

sporită a baloţilor de 

nutreţ însilozat. 

 Animalele nu pot fi 

selective – risipa este 

redusă. 

8500 8500 SC 8550 DC 9090 9090 SC 9090 TC 1010 1010 SC 

Laterală Rotativă Rotativă Laterală Rotativă Dublă Laterală Rotativă 

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

Da Da Da Da Da Da Da Da 

        

1 1 1 2 2 2 2 2 

4.5mᶟ 4.5mᶟ 4.5mᶟ 6.0mᶟ 6.0mᶟ 6.0mᶟ 10.0mᶟ 10.0mᶟ 

2 2 2 2 - numai paie 3 - numai paie 

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

1.70m x 1.25m x 2.98m 1.55m x 1.44m x 4.15m 1.70m x 1.58m x 5.70m 

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

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

        

2.44m 2.16m 2.16m 2.27m 2.10m 2.10m 2.42m 2.42m 

4.14m 4.14m 4.14m 5.10m 5.10m 5.10m 6.17m 6.17m 

5.38m 5.38m 5.38m 5.97m 5.97m 5.97m 7.96m 7.96m 

2.59m 2.77m 2.77m 2.54m 2.60m 2.81m 2.93m 2.93m 

2040kg 2080kg 2255kg 2400kg 2440kg 2540kg 3550kg 3590kg 

10.00 / 75-15.3 (Opţiuni disponibile)  11.5 / 80-15.3 (Opţiuni disponibile)  385/55 R22.5 

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

** Nu este potrivit pentru nutreţ în baloţi rotunzi decât dacă este tocat. 

8500 / 8550 Dual Chop 9090 1010 



8100 
Prezentare generală  

 3.5 m3 capacitate 

 Alimentare cu nutreţuri în balot 

şi stivă. 

 Împrăştiere paie din baloţi 

pătraţi şi rotunzi până la 22 

metri. 

 Opţiuni de bandă rulantă 

laterală, rotativă şi dublă. 

 Disponibil în versiunea „Dual 

Chop”. 

Caracteristici standard 

 Comenzi electronice în cabină 

 Ghidaj de alimentare ajustabil la 

modelul cu bandă rulantă 

rotativă 

 Ambreiaj cu alunecare şi cursă 

liberă 

 Indicator viteză de împrăştiere. 

Cel mai popular dintre 

toate utilajele de 

alimentare / aşternut 

nutreţ  polivalent de pe 

piaţă.  

Tehnicile de inginerie 

progresive au generat 

un produs testat şi de 

încredere cu fiabilitate 

şi performanţe 

excelente.  

Stabileşte un nou punct 

de reper în domeniul 

utilajelor de alimentare / 

aşternut nutreţ . 

Bătător încrucişat & sistem de prindere balot  Rotaţie bandă rulantă rotativă 280º  Bara de tracţiune cu înălţime ajustabilă  

Opţiuni (Consultaţi pagina de Opţiuni 

pentru detalii) 

 Arbore PTO cu deschidere largă 

 Panouri suplimentare 

 Echipamente pentru roţi 

supradimensionate 

 Set de lumini rutiere 

 Extensie oblon spate 

 Comutator la distanţă oblon spate 

 Comenzi prin cablu. 

 Filtru hidraulic de presiune ridicată 

 

Gama Tomahawk  

Banda rulantă rotativă afişată la toate modelele. Opţiunile de bandă rulantă laterală disponibile acolo unde sunt vizibile.  

Specificaţii  808 808 SC 808 DC 8100 8100 SC 8100 TC 8150 DC 

Tip bandă  Laterală Rotativă Rotativă Laterală Rotativă        Dublă Rotativă 

Nutreţ  Da Da Nu Da Da Da Nu 

Paie  Da Da Da Da Da Da Da 

Capacitate         

Nr. de bătătoare încrucişate  1 1 1 1 1 1 1 

Capacitate cubică  2.5mᶟ 2.5mᶟ 2.5mᶟ 3.5mᶟ 3.5mᶟ 3.5mᶟ 3.5mᶟ          

Nr. de baloţi rotunzi de 1.5 m  Paie x 2* / Nutreţ x 1 (2 cu trailer)  2 2 2 2 

Nr. de baloţi de 2.40 m (Quadrant / Hesston)  1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 

Dimensions chambre l x h x L (porte baissée) 1.40m x 1.25m x 2.50m 1.55m x 1.25m x 2.98m 

Distanţa de suflare  22m 20m 20m 22m 20m 22m 20m       

Putere minimă tractor CP  90 CP (60 CP cu trailer)  60CP 60CP 60CP 60CP 

Dimensiuni         

Lăţime totală (benzi rulante închise / opţiune cu 

trailer)  

2.20m/2.27m 1.86m/2.10m 1.86m/2.10m 2.27m 2.10m 2.10m 2.10m 

Lungime totală (oblon spate ridicat)  2.65m (trainée 3.65m)  4.14m 4.14m 4.14m 4.14m 

Lungime totală (oblon spate coborât)  3.80m (trainée 4.80m) 5.38m 5.38m 5.38m 5.38m         

Înălţime totală (benzi rulante închise)  2.11m/2.30m 2.29m/2.59m 2.29m/2.59m 2.40m 2.58m 2.81m 2.58m 

Greutate neîncărcată  1360kg(montat)  1400kg(montat)  1640kg(montat)  1880kg 1880kg 2020kg 2255kg 

Dimensiune roţi  Opţiune cu trailer 10.00 / 75-15.3  10.00 / 17-15.3 (Opţiuni disponibile)  

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

* Extensie oblon spate necesară pentru baloţi de 2 x 1.5 metri 

 808 / 808 Dual Chop 8100 / 8150 Dual Chop 



Caracteristici Tomahawk 

Încărcare  

Control la vârful degetelor 

Suflare Transmisie 

Oblonul spate evazat pentru 

încărcare uşoară este susţinut 

de doi berbeci hidraulici 

pentru stabilitate.   

Unitatea de bătăuș lanț 

asigură o putere maximă de 

transmisie.  

Ventilator mare cu 8 palete 

pentru un debit de aer 

puternic.  

Comenzi electrice intuitive 

rezistente cu supapă 

hidraulică cu debit ridicat 

pentru control la vârful 

degetelor facil, fără probleme.   

Indicatorul indică vizual viteza 

sistemului de transport cu lanţ. 

Transmisia prin lanţ la 

bătătorul încrucişat asigură 

transmisia puterii maxime. 

Dacă un obiect străin 

deteriorează paletele, acestea 

pot fi deşurubate, reparate 

sau înlocuite fără a scoate 

ventilatorul sau fără a 

demonta utilajul.  

Livrare  

Diverse opţiuni pentru banda 

rulantă pentru a acoperi nevoile 

dumneavoastră. Banda de 

livrare laterală este ideală 

pentru situaţii simple şi oferă 

distanţa de suflare cea mai 

mare.  

Tocare 

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. 

Puternic transmisie 

Ghidaj de alimentare ajustabil la 

modelele cu bandă rulantă 

rotativă pentru acces în zone 

dificile sau pentru alimentare 

dincolo de lăţimea unui tractor 

mare  

Banda rulantă rotativă se 
roteşte 280º pentru 
aşternuturi mai uşor de 
realizat. Benzile rulante sunt 

late şi adânci pentru 
rezultate excelente 
constante şi fiabile.  

Optiuni Tomahawk 

Filtru de presiune în linie 

opreşte contaminarea în 

cazul deteriorării 

sistemului hidraulic.  

Bandă rulantă rotativă 

Bandă rulantă laterală  

Comutator oblon 

spate la distanţă 

pentru a uşura 

încărcarea.  

Set de lumini rutiere 

(luminile frontale nu sunt 

vizibile) 

Panouri suplimentare 

pentru o capacitate 

mai mare şi o 

operaţiune mai curată  

Extensie oblon spate 

(Standard la Tomahawk 1010) 

Opţiune de 

cântărire 1010 

Comenzi prin 

cablu 

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.  



Dual Chop 

De ce să faceţi 

compromisuri? 

Disponibil în trei dintre cele 

mai populare modele.  

Paie lungi sau scurte de la un 

utilaj cu ajutorul unui buton. 

Paie lungi sau scurte… cu ajutorul unui buton. 

Casetă de lame ridicată parţial.  

Secţiune care ilustrează mecanismul de tăiere dublă. 

Casetă de lame 

reversibilă, toate lamele 

sunt înlocuibile. 

Colţi de sfâşiere Hardox 

înlocuibili.  

808 
Dual Chop 

8550 
Dual Chop 

8150 
Dual Chop 

8500 
Prezentare generală  

 4.5 m3 capacitate 

 Alimentare cu nutreţuri în 

balot şi stivă. 

 Împrăştiere paie din baloţi 

pătraţi şi rotunzi până la 25 

metri. 

 Opţiuni de bandă rulantă 

laterală şi rotativă. 

 Disponibil în versiunea 

„Dual Chop” (vezi pagina 

8). 

Caracteristici standard 

 Comenzi electronice în 

cabină 

 Ghidaj de alimentare 

ajustabil 

 Ambreiaj cu alunecare şi 

cursă liberă 

Opţiuni (Consultaţi pagina de Opţiuni 

pentru detalii) 

 Arbore PTO cu deschidere largă 

 Extensie oblon spate 

 Filtru hidraulic 

 Panouri suplimentare 

 Echipamente pentru roţi 

supradimensionate 

 Set de lumini rutiere 

 Comenzi prin cablu. 

 Braţe pentru baloţi cu încărcare 

automată 

 Comutator la distanţă oblon spate 

Alegerea profesioniştilor.  

Capacitate mai mare şi 

încărcare mai uşoară cu corp 

mai mare. 

Suportă baloţi de 1.5 metri 

lăţime.   

Distanţă de suflate mai mare 

datorită unui ventilator mai 

mare.  

Putere sporită de la un bătător 

încrucişat mai mare.  

Durabilitate „industrială” 

furnizată de placa rezistentă la 

uzură din carcasa ventiltorului.  

„Utilajul Tomahawk 8500 

spulberă concurenţa”.  

Prezentare cu panouri suplimentare 

Braţe pentru baloţi cu încărcare automată  Distanţa de suflare de până la 25 metri  



9090 
Ideal recomandat pentru 

fermieri care au nevoie de o 

combinaţie de 

manevrabilitate şi capacitate 

mare.  

„Tomahawk 9090 este 

utilajul clasic pentru 

aşternuturi şi alimentarea 

nutreţurilor în stivă”.  

Prezentare generală 

 6 m3 capacitate. 

 Bătătoare încrucişate 

gemene. 

 Alimentare cu nutreţuri în 

balot şi stivă. 

 Împrăştiere paie din baloţi 

pătraţi şi rotunzi până la 22 

metri. 

 Opţiuni de bandă rulantă 

laterală şi rotativă. 

 Disponibil în versiunea 

„Dual Chop” (vezi pagina 

8). 

Caracteristici standard 

 Comenzi electronice în 

cabină 

 Comutator electronic 

oblon spate 

 Ghidaj de alimentare 

ajustabil 

 Ambreiaj cu alunecare şi 

cursă liberă 

 

Opţiuni (Consultaţi pagina de 

Opţiuni pentru detalii) 

 Arbore PTO cu deschidere largă 

 Extensie oblon spate 

 Filtru hidraulic 

 Panouri suplimentare 

 Echipamente pentru roţi 

supradimensionate 

 Set de lumini rutiere 

 Comenzi prin cablu. 

 Comutator la distanţă oblon spate 

1010 
Opţiuni (Consultaţi pagina de Opţiuni 

pentru detalii) 

 Arbore PTO cu deschidere largă 

 Opţiune de cântărire. 

Caracteristici standard 

 Comenzi electronice în cabină 

 Ghidaj de alimentare ajustabil 

 Ambreiaj cu alunecare şi cursă 

liberă 

Tomahawk 1010 oferă o 

capacitate şi putere 

deosebite. 

Utilajul 1010 poate prelua 

doi baloţi rectangulari de 

mărime maximă (patru 

dacă sunt stivuiţi). 

Monitorizaţi costurile de 

intrare cu opţiunea de 

cântărire. 

Durabilitate industrială 

furnizată de placa 

rezistentă la uzură Hardox 

din carcasa ventilatorului.   

Prezentare generală  

 10 m3 capacitate mare cu 

bătătoare încrucişate gemene. 

 Alimentare cu nutreţuri tocate  în 

balot şi stivă. 

 Împrăştiere paie din baloţi pătraţi 

şi rotunzi până la 25 metri. 

 Opţiuni de bandă rulantă laterală 

şi rotativă. 

Opţiune de cântărire  Bătătoare încrucişate gemene  Bătătoare încrucişate gemene  Podea screper lanț cu cruce straduim  


