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Excelență inginerească stabilită
Firma Teagle Machinery Ltd a fost fondată
acum peste 70 de ani, producând primul
model Tomahawkde tocător de baloți în 1983.

Noi rămânem o afacere de familie axată pe
Îndeplinirea cerințelor clienţilor noștri, oriunde
aceștia s-ar situa, chiar în apropriere sau întruna dintre cele 35 de țări din toată lumea către
care noi livrăm în mod constant echipamente.

Un model pentru a satisface nevoile dumneavoastră
Compania noastră are acum ca angajați
aproximativ 150 de persoane, cele mai multe
dintre acestea lucrând la baza noastră de
producție cu o suprafață de 14.750m2 din
Cornwall, Anglia.

Calitate – Pornind de la ultimele metode
de proiectare înspre producție în moderna
noastră capacitate de producție, utilajele
Tomahawk sunt construite pentru a fi fiabile
zi-de-zi.

Performanță – Și in cazul alimentării, și în
cazul asigurării așternutului, echipamentele
Tomahawk vă vor economisi timpul și banii.

Experiență – Comunicați-ne cerințele
dumneavoastră, astfel încât noi să putem
configura un echipament Tomahawk care să
se potrivească acestor cerințe.

Chiar de la început, echipamentele noastre au
fost proiectate să fie simple, robuste și ușor
de utilizat. În continuare, noi susținem aceste
valori, toate produsele noastre fiind
testate intensiv pe teritoriul fermelor de pe tot
cuprinsul lumii, cu scopul de a asigura zi de zi o
funcționare în parametrii normali garantată, în
cele mai grele condiții.

we’re right behind you

Seriile 400
404M/4040

Seriile 400XL
404XLM/4040XL

Seriile 500
505M/5050

Seriile 500XL
505XLM/5050XL

Putere & Fiabilitate

Aplicații

Modelul Tomahawk 404M asigură așternutul
din 15.000 baloți
Domnul Graeme Cock exploatează 800 de hectare împreună cu
fratele său Patrick pe pantele line din Devon-ul de Sud.
În ultimii 25 de ani afacerea s-a extins și s-a dezvoltat de la
aproximativ 100 de vaci la actuala cireadă de peste 600 de vaci,
puternic productive, în special din rasa Holstein, atingând o medie
apropriindu-se de 12.000 de litri.
Toate vacile sunt mulse de 3 ori pe zi. Aproximativ 120 de hectare
sunt cultivate cu porumb, iar alte 120 de hectare sunt dedicate
cerealelor.
Un sistem curat și confortabil de asigurare a așternutului în boxe
La puțin timp după preluarea fermei, domnii Graeme and Patrick au
analizat îndeaproape sistemul de asigurare a așternutului boxelor
pentru cireada lor zilnică, prioritatea lor fiind păstrarea în condiții de
curățenie și confort a șeptelului și asigurarea unor timpi de așternere
optimi.
“Nisipul este un produs foarte bun, dar managerierea nisipului în
suspensii apoase nu se potrivește sistemului nostru.”
Un utilaj Teagle Tomahawk 404 a fost achiziționat, utilaj care toca
paiele și le livra în boxele de pe ambele părți, în timp ce parcurgea
culoarul central.
Manevrabilitatea utilajului în cadrul unor incinte înguste și cerințele
reduse de putere s-au potrivit schemei de producție.
În urmă cu aproximativ 15 ani, utilajul Tomahawk T404 a fost
upgradat la modelul Tomahawk T404M, dotat cu un despozitiv de
măcinare cu ciocane și cu un filtru de 21 de mm.
Acest utilaj tinde să zdrobească complet tulpinile paielor și să
producă o lungime constantă a produsului tăiat, iar cel mai
important fapt este că, după cum spune domnul Graeme, “din cauza
faptului că nu există lame tăietoare, atunci când apar pietre
printre paie, utilajul nu necesită atât de multă întreținere.”

Domnul Graeme adaugă “În combinație cu asigurarea așternutului,
șeptelul este menținut curat și în condiții confortabile. “
Se poate spune că domnii Graeme și Patrick sunt meticuloși în ceea
ce privește menținerea acestei zone; boxele destinate animalelor de
înaltă performanță sunt alimentate cu paie proaspete de trei ori pe
zi, iar cele destinate animalelor de medie performanță și vițeilor de
două ori pe zi.
Aceste acțiuni necesită o medie de aproximativ 2.5 kg de paie per
vacă pe zi.
Domnul Graeme tinde în mod curent să facă trecerea de la baloți
rotunzi la baloți rectangulari cu șase fire. Acest lucru poate fi obținut
prin simpla extindere a lungimii tamburului. Capacitatea de a
procesa baloți mai mari îi va oferi de asemenea domnului Graeme
posibilitatea de folosi utilajul în scopul de a pre-procesa paiele.
Corecta preparare a paielor pentru alimentare
“Paiele sunt o parte integrantă a sistemului de a manageria efectiv
necesarul de paie uscate pentru șeptel. Noi adăugăm aproximativ 5
kg de paie la cota de paie uscate pe cap de animal, dar totul ține de
preparare. Care ar fi scopul adăugării de paie scumpe la cotă, dacă
animalele nu le mănâncă?”
Abordarea realistică a domnului Graeme a subiectului exploatării
fermelor îi este de mare ajutor și în postura sa de președinte a
organizației Mole Valley Farmers, o organizație de 8000 de fermieri/
acționari. Această legătură îi oferă de asemeni domnului Graeme o
viziune internă valoroasă cu privire la ultimele abordări din domeniul
creșterii animalelor și îl ajută să elaboreze strategii de alimentare și
de mediu de adăpostire cu scopul de a avea cele mai bune rezultate
de la șeptelul său.

De ce ar trebui să avem un utilaj tocator și
Imprăștietor pentru baloți Teagle?
1

Pentru procesare
Pre-procesarea paielor pentru
alimentare.
Dobândirea consecvenței –
obținerea unei componente scurte
și gustoase a alimentației
Procesare la cerere- fără a
necesita apariția stocurilor.
Îmbunătățirea eficienței –
reducerea timpului de operare a
utilajului de amestecare.
Prevenirea supra-procesării – a
produselor însilozate într-o rată
totală de amestecare.

2

Pentru asigurarea
așternutului
Șeptel mai curat și mai sănătos
Paiele tocate mărunt îmbunătățesc
gradul de absorbție a lichidelor,
având ca efect crearea de spații de
trai mai curate.
Economisirea paielor – utilizatorii
raportează în mod constant
economii de până la 30% prin
împrăștierea cantității corecte de
paie, în mod egal, în zona de locuire.
Economisirea cantității de muncă
– o singură persoană poate, în mod
rapid și facil, să asigure așternutul
șeptelului.

3

Pentru alimentare
Un utilaj, două utilizări
Asigurarea așternutului și
alimentarea prin intermediul
aceleiași mașini.
Versatilitate – Dacă recolta
dumneavoastră este sub formă de
baloți, noi o putem toca! Furaje sau
material însilozabile în baloți, fân
sau rădăcinoase.
Îmbunătățirea gustuluiutilizatorii raportează o conversie
mai bună a furajelor tocate din
materiale însilozabile în baloți.
Reduce pierderile – alimentarea/
sortarea selectivă este redusă.

Siguranță sporită – nu necesită
intrarea în țarc.
Bălegar de o calitate mai bună –
paiele sunt încorporate în mod
egal în masa bălegarului.

“Noi ne bazăm pe acest
utilaj în mod serios,
acesta trebuind să
funcționeze în fiecare
zi a anului, iar din
cauza faptului că
este incredibil
de simplu, noi
trebuie doar să
înlocuim părțile
supuse uzurii”.

Produse lactate
1

Vită

Porc

Păsăret

Mulcire
2

Privire de ansamblu

Selectați modelul dumneavoastră

Selectați tamburul pentru a
se potrivi tipului dumneavoastră de balot

Cum funcționează
Atât în cazul alimentării, cât și în cazul asigurării așternutului, pur și simplu încărcați
balotul în tambur, porniți rotorul de tăiere și setați tamburul să se rotească.

Diametrul
tamburului

Jgheabul

Rotorul

Tamburul

Rotorul elimină material pe una
sau pe ambele părți, depinzând de
tipul de jgheab ales. Jgheaburile
pot fi închise în mod independent.

Angrenarea directă de la cupla de
putere învârte rotorul de tăiere. În
timp ce balotul se rotește odată cu
tamburul, materialul este prelevat
de la capătul balotului.

Un motor hidraulic învârte tamburul
prin intermediul unor benzi de
transmisie. Rata de producție este
controlată prin varierea unghiului
tamburului și a vitezei de rotație.

1.2m

1.5m

0.9 x 1.2 x 2.4m
1.2 x 1.2 x 2.4m Extensii disponibile
balot rectangular balot rectangular
ale tamburului

Diametru: 1.55m

Seria 400

1.85m

Lungime: 1.55m
Seria 400XL

*

Diametru: 1.55m
Lungime: 3.0m

N/A

**

Diametru: 1.8m

Seria 500

1.85m

Lungime: 1.55m
Seria 500XL

*

N/A

Diametru: 1.8m
Lungime: 3.00m

*

**

**

* Vezi seriile XL necesare adaptării la un balot complet. ** Capacitate de doi baloți in cazul baloților de dimensiunile.

Selectați tipul de rotor

Construit pentru a vă întâmpina dorințele
De la baloți rotunzi la baloți rectangulari, la asigurarea așternutului sau
la producerea produselor însilozabile de alimentare - configurați utilajul
dumneavoastră Tomahawk după cum urmează:

Selectați dimensiunea tamburului
Alegeți dintre modelele:
400 sau 400XL,
500 sau 500XL

3

Selectați tipul
de rotor

Selectați tipul
de jgheab

Alegeți dintre: Măcinare,
tăiere sau sfărâmare

și accesorii
(vezi pagina 9)

MĂCINARE

TĂIERE

RATA TOTALĂ DE AMESTEC/
Cubicule/Păsăret/Porci

Material de așternere
afânat/ Alimentare

Paie scurte
10mm - 150mm

Paie lungi/Materiale
însilozabile/Fân

Model seriile 400

404M

4040

Model seriile 400 XL

404XLM

4040XL

Model seriile 500

505M

5050

Model seriile 500 XL

505XLM

5050XL

Scanare pentru a
viziona Tomahawk
în acțiune.
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404M/404XLM/505M/505XLM

Cheia este consecvența

Beneficiile adăugării de paie procesate la o Rată
Totală De Amestec
“Rezultatele noastre ne arată cât
de benefică este utilizarea paielor
pre-procesate în mod consistent la
obținerea furajelor uscate pentru
vaci, chiar utilizând paie care sunt
bine amestecate într-o remorcă.”
James Johns (în fotografie) exploatează o cireadă de 260 de
vaci de înalt performanță din rasa
Holstein la ferma Sixty Acre Farm, Marea Britanie.

În obținerea furajelor uscate pentru vaci, paiele pot fi folosite 		
pentru a controla absorbția de energie și pentru a reduce riscul de
apariție a febrei laptelui.
În obținerea furajelor pentru vaci producătoare de lapte, paiele pot
fi foarte utile ca fibre fizice efective atunci când este nevoie.

“Pentru fiecare grup, cheia alimentării cu paie este
încorporarea pentru a creea un amestec omogen. Paiele
procesate defectuos nu vor fi amestecate, ceea ce va
încuraja vacile să sorteze rațiile, mai degrabă înrăutățind
problema.”
Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds

Test efectuat de Three Counties Feeds la ferma Sixty Acre Farm
Un test de fermă a fost efectuat pentru a se cerceta dacă
procesarea paielor anterioară adăugării la o
Rată Totală De Amestec îmbunătățește consumul de materie
uscată in furajele uscate pentru vaci cu un procent mare de paie.
Rata in furajele uscate pentru vaci conținea 6 kg de paie iar rata de
tranziție 4kg, eficiența acestor
rații depinzând total de o bună ingurgitare a hranei.
Rațiile de control au fost preparate utilizând utilajul de amestecare
pentru a tăia și încorpora paiele, pe cât permitea acest echipament
anterior testului. Și la acest punct, alimentarea era deja la un

Sistemul de măcinare

POTRIVITE PENTRU

Paie/Materiale uscate

Paie scurte la cerere. Procesarea în mod consistent a materialelor scurte
din baloți de paie pentru Rata Totală De Amestec, cubicule, asigurarea
așternutului pentru păsăret și biomasă.

LUNGIMEA PRODUSĂ

10 -150mm*
DISTANȚA DE
ÎMPRĂȘTIERE

până la 10 m**
PRODUCȚIA

până la 2.5t/oră***

Sitele pot fi schimbate,
cu diametrul găurilor variind
de la 13 la 120 mm.

Patru lame cenrtale
despică balotul.

Disponibil în varianta
dotată cu lame,
pentru o tăiere curată,
sau ciocane pentru
zdrobire Ciocanele sunt esențiale
pentru sitele sub 15 mm
sau în condițiile existenței
pietrelor.

standard înalt. Fără a schimba nimic altceva, paiele au fost preprocesate la o lungime de 25 mm. Cînd consumul de hrană al
vacilor s-a mărit, și porțiile au fost mărite, cu proporțiile dietei
păstrate constant. Înainte de pre-procesarea paielor, consumul de
furaje uscate a fost de 21,6 kg per cap de animal, după procesare a
fost de 25,9 kg – echivalând cu o creștere de 20%.
Grupul de tranziție a mîncat mai mult cu 9% - o îmbunătățire
semnificativă în acest stadiu critic.

“Cu un consum îmbunătățit și mai consistent
de paie, suntem mai bine pregătiți pentru a
controla stresul vacilor tinere, stres ce ar putea

Sitele pot fi schimbate, cu diametrul găurilor variind de la 13 la 120 mm.

cauza probleme cum ar fi reținerea placentei
sau apariția metritei. Beneficiind de un nou

Opțiuni:

început, aceste vaci au o balanță energetică

• Disponibil în varianta cu lame sau 		
ciocane
• Jgheaburi de deversare diverse
• Tamburi disponibili pentru diferitele 		
dimensiuni de baloți – vezi pagina 4
• Cadru de prindere rapidă cu profil A
• Cuplă superioară hidraulică
• Discutați cu noi despre modelele cu 		
propulsie electrică

mai puțin negativă, si o mai mica prevalență
a cetozei subclinice. Rațiile de paie pot de
asemenea preveni apariția febrei laptelui.”
În fotografie (de la stânga la dreapta) Jeremy Hamilton i
Andy Hawken AMTRA, DipRN. Three Counties Feeds
* Prin schimbarea diametrului sitei tamburului

5

** In funcție de lungimea tăierii și a puterii cuplei de putere.

*** În funcție de dimensiunile sitei și a tipului de paie
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4040/4040XL/5050/5050XL

Caracteristici

1

Baloți rotunzi și
rectangulari

Baloți rotunzi cu diametrul de
1,2m sau 1,5m, cu extensii ale
tamburului disponibile pentru
baloți rectangulari de 2,4 m.

3

Încărcare directă

Tamburul orizontal poate fi
încărcat în mod facil. O cuplă
hidraulică superioară asigură
ajustarea facilă a unghiului
tamburului.

5

Evacuare pe una sau pe
ambele părți

Jgheaburile de deversare pot
fi închise sau deschise în mod
indepenent. Mai multe tipuri
de jgheaburi sunt disponibile
pentru aplicații speciale, vezi
opțiunile la pagina 9.

7

Întreținere simplă

Cu puncte de gresare
accesibile și modalități de
ajustare a tensiunii din bandă,
întreținerea de rutină este
efectuată într-un mod facil.

2

Potrivit pentru
alimentare și
asigurarea așternutului

Măcinere, tăiere și zdrobire.
Rotoare disponibile pentru
paie, fân, material însilozabile
și culturi rădăcinoase.

4

Manevrabilitate

Greutatea echipamentului
este apropiată de aceea
a unui tractor, asigurând
manevrabilitate chiar și în
cazul tractoarelor mai mici.

6

Sistemul de tăiere

POTRIVIT PENTRU

Paie/fân/materiale
însilozabile

limentați și asigurați așternutul cu un singur utilaj – acest tambur poate
procesa baloți de materiale însilozabile umede, de paie sau de culturi
rădăcinoase, apoi le poate ușor tăia și împrăștia materialul pentru un
așternut afânat.

LUNGIMEA PRODUSĂ

150 - 200mm
DISTANȚA DE
ÎMPRĂȘTIERE

Pînă la 10 m la 540
rpm
Jgheab de deversare
suspendat 13m la 1000 rpm

Lamele lungi
taie materialul.
Lamele triunghiulare
sfâșie balotul.

Ușurința utilizării

Pur și simplu porniți rotorul
de tăiere, apoi ajustați viteza
de rotație a tamburului
pentru a controla rata de
deversare.

8

Accesorii pentru
ușurința utilizării

Tamburul asigură o
rată constantă de
alimentare, chiar și
în cazul materialului
umed.

Pentru cuplarea și ajustarea
în mod facil a unghiului
tamburului, selectați cadrul
optional de prindere cu
profil A și cupla superioară
hidraulică.
Opțiuni:
• Diferite tipuri de jgheaburi de
deversare
• Tamburi disponibili pentru 		
diversele mărimi de baloți – vezi
pagina 4
• Cadru rapid de prindere cu profil A
• Cupla superioară hidraulică

7

8

500B

Opțiuni

1

Jgheab deversare paie

Mărește înălțimea de
deversare și suprafața de
împrăștiere.
Numai pentru materiale
uscate.

3

Jgheab deversare 		
pivotant

Mărește înălțimea de
deversare, Disponibil cu
dispozitiv hidraulic de rotire
și deflector. Numai pentru
materiale uscate.

5

Deflectoare hidraulice

Disponibil pentru toate
sistemele de deversare cu
excepția kitului inferior de
deversare.

7

Cuplă superioară 		
hidraulică

Pentru o ajustare directă,
din cabină, a unghiului
tamburului și a ratei de
alimentare.

2

Jgheab deversare 		
material însilozabile

Mărește înălțimea de
deversare și suprafața de
împrăștiere.

4

Procesare & distribuție

POTRIVIT PENTRU

Paie/Materiale uscate

Încărcați balotul în turbina Tomahawk și puneți motorul tractorului în funcțiune.
Unitatea directă a rotorului de măcinare este cuplată, iar pompa de la bord
asigură puterea hidraulică a ventilatorului. Proiectat să proceseze și să distribuie
material balotat cu un conținut de umezeală de până la 20%.

LUNGIMEA DE IEȘIRE

8 - 60mm*
CAPACITATE (MAX)

2500kg/ORĂ

Kit inferior de 		
deversare

Necesar pentru deversarea pe
partea stângă a utilajului.
Numai pentru materiale
uscate.

6

Extensii ale tamburului

Extensiile tamburului
sunt disponibile pentru o
îmbunătățire a capacității de
cuprindere a materialelor sau
pentru încărcarea baloților
rectangulari voluminoși.Vezi
opțiuni la pagina 4.

8

Cadru rapid de 		
prindere cu profil A

Pentru cuplarea și decuplarea
rapidă a modelelor cu
prindere.

Potrivit pentru:

9

Kit deversare pentru 		
căpșuni
Deversarea în mod rapid și
convenabil a amestecului de
bălegar și paie între rânduri pe
ambele părți ale tractorului, kitul
de deversare putând fi cuplat
la jgheaburile de deversare pe
ambele părți ale utilajului.

10

Șasiu extensibil

Păsări de curte și așternut de

Un șasiu extensibil pentru
a găzdui toate modelele
din gama Drum Tomahawk.
Confort, control și călătorii
îmbunătățite.

cubicule, pre-procesare pentru
TMR și mulcirea culturilor.

* Proiectat pentru prelucrarea și distribuirea materialului balotat cu un conținut de umiditate de până la 20%.

9
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Gama Teagle

Specificații

Alte utilaje în gama Teagle

Specificații

Dispozitive de alimentare/asigurare a așternutului Tomahawk
Numărul 1 în echipamentele de procesare a materialelor însilozabile și a paielor,
gama Tomahawk oferă performanțe deosebite într-o gamă cuprinzătoare de modele.
Dacă procesați paie pentru așternerea cubiculelor, creșterea păsăretului, brichetare și
peletare, sau adăugare de fibre la Rata Totală De Amestec, noi avem modelul care se
potrivește operațiunii dumneavoastră.

Împrăștietoare de bălegar cu dispersie posterioară
Titan
Începând cu o capacitate de 6 - 15m3 cu o dispersie
fină și constantă.
Puterea și calitatea deosebite sunt un standard.

Super-ted

Spiromix

Împrăștietore de îngrășământ XT

Recodiționator de înaltă viteză a
brazdelor de fân pentru o uscare
rapidă. Ideal pentru recuperarea
recoltelor periclitate de ploaie –
asigurarea dumneavoastră pentru
vreme umedă.

Spiralele ample din interiorul
tamburului asigură un amestec
rapid și total.
Facil de încărcat prin admisia largă și
descărcare prin schimbarea sensului.

De la modelul cu un singur disc Compact 8 de 234 de
litri la modelul cu disc dublu XT48 de 1350 de litri cu
suprapunere cvadruplă, împrăștiatoarele Teagle oferă
simplicitate, acuratețe și fiabilitate.

11

Proiectare inteligentă

Serviciu pentru clienți

Firma Teagle utilizează cele mai bune
programe de design pe parcursul
procesului de proiectare pentru a se
asigura că puterea este conținută în
procesul de producție acolo unde este
necesară în mod maxim.

Pentru o susținere deosebită, noi
avem o rețea extinsă de dealeri,
sprijinită de experimentata noastră
echipă de vânzări.

Seriile 400

Seriile 400 XL

Seriile 500

Seriile 500 XL

Diametru maxim balot rotund

1.2m

1.2m

1.5m

1.5m

Dimensiune maximă balot rectangular

N/A

1.2m x 0.9m

N/A

1.2m x 1.2m

Diametru tambur

1.57m

1.57m

1.83m

1.83m

Lungime tambur (standard)

1.55m

3.00m

1.55m

3.00m

Tambur lung (opțional)

1.85m

N/A

1.85m

N/A

Înălțime generală (de la sol)*

2.18m

2.53m

2.44m

2.80m

Lățime generală (rampa închisă)

1.98m

1.98m

1.98m

1.98m

Înălțimea de descărcare a rampei inferioare *

0.4m

0.4m

0.4m

0.4m

Înălțimea de descărcare a rampei superioare *

1.14m

1.14m

1.14m

1.14m

Lungimea generală

2.36m

3.77m

2.36m

3.77m

Măcinare (vezi pagina 6)

404M

404XLM

505M

505XLM

Lățimea de operare

2.06m

2.06m

2.13m

2.13m

Lățimea de operare cu jghebul de deversare a paielor

2.28m

2.28m

2.28m

2.28m

Înălțimea jgheabului de deversare a paielor*

1.84m

1.84m

1.84m

1.84m

Greutate

904kg

1,167kg

970kg

1,259kg

Priză de putere necesară**

80hp

100hp

80hp

100hp

Tăiere (vezi pagina 8)

4040

4040XL

5050

5050XL

Lățimea de operare

2.48m

2.48m

2.48m

2.48m

Lățimea de operare cu jghebul de deversare a paielor

2.64m

2.64m

2.76m

2.76m

Înălțimea jgheabului de deversare a paielor *

1.53m

1.53m

1.53m

1.53m

Greutate

811kg

1,074kg

877kg

1,166kg

Priză de putere necesară - Paie**

60hp

100hp

60hp

100hp

Priză de putere necesară - materiale însilozabile **

80hp

100hp

80hp

100hp

Calitate construită și
susținută

Pentru a menține în funcțiune utilajele
Tomahawk, distribuitorii Teagle dețin
un stoc complet de piese de schimb
originale.

Notă:
* Înălțimile de lucru vor crește cu până la 1 m în funcție de tipul de tractor
** Mărimea tipică de tractor care poate asigura capacitatea de ridicare și stabilitatea adecvate
Politica companiei este una de continuă îmbunătățire și dezvoltare, astfel încât specificațiile pot fi schimbate fără preaviz.
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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

farmtech.ro

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

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

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

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

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

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

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

T7100

T8100/T8500

TELEHAWK

TC12

T9500/T1010

Teagle Machinery Ltd
Blackwater, Truro, Cornwall TR4 8HQ
sales@teagle.co.uk
www.teaglemachinery.com
DRTOM02B0AI RO

Tel: 01872 560592

