TOMAHAWK

Stromolen, Silageverdeler, Strohakselaar

400-, 500-, 500XL-serie

MALEN • HAKSELEN • VERDELEN
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Bewezen technische topkwaliteit
Teagle Machinery Ltd werd meer dan 70 jaar
geleden opgericht. De eerste Tomahawk
balenhakselaar werd in 1983 geproduceerd.

We zijn nog steeds een familiebedrijf dat er
op is gericht te voldoen aan de wensen van
klanten, zowel klanten bij ons om de hoek als
klanten in een van de 35 landen wereldwijd
waaraan we regelmatig machines leveren.
Vanaf het begin hebben we onze machines
ontworpen om eenvoudig, robuust en
gebruiksvriendelijk te zijn. Daar houden
we ons nog steeds aan. Al onze producten
worden uitgebreid getest op boerderijen over
de hele wereld, om er zeker van te zijn dat
ze dag in dag uit betrouwbaar werken, zelfs
onder de zwaarste omstandigheden.

we’re right behind you

Het bedrijf heeft nu ongeveer 150
medewerkers, waarvan de meeste werken
in onze fabriek van 14.750 m2 in Cornwall,
Engeland.

TOMAHAWK serie

Een machine die aan uw eisen voldoet
Kwaliteit – Van af de ontwikkeling tot
de fabricage in onze moderne fabriek,
Tomahawks worden gebouwd om dag in,
dag uit ingezet te worden.

400-serie
404/404M/4040

Prestaties - Tomahawks besparen tijd
en geld bij voederen en opstrooien.

500-serie
505/505M/5050

Ervaring - Bespreek uw wensen met ons; wij
kunnen een Tomahawk zo configureren dat
hij perfect bij uw wensen aansluit.

500XL-serie
505XL/505XLM/5050XL

Robuust en betrouwbaar

Tomahawk 404M verwerkt meer dan 15.000 balen
Graeme Cock heeft samen met zijn broer Patrick een boerderij
van 800 hectare in het glooiende landschap van Zuid-Devon. In
de afgelopen 25 jaar is het bedrijf uitgebreid en gegroeid van
ongeveer 100 koeien naar de huidige koppel van meer dan 600
hoog renderende melkkoeien (hoofdzakelijk Holsteiners) en een
gemiddelde melkproductie van bijna 12.000 liter. Alle koeien
wordt 3 keer per dag gemolken. Op ongeveer 120 hectare wordt
maïs verbouwd. Daarnaast heeft het bedrijf 120 hectare met
granen.
Een schoon en comfortabel opstrooisysteem voor ligboxen
Kort nadat Graeme en Patrick met het bedrijf begonnen, hebben ze
gekeken naar de ligboxen voor hun melkvee. Zij streefden ernaar
de koeien schoon en op hun gemak te houden en te zorgen voor
optimale ligtijden.
“Zand is een geweldig product, maar het beheren van zand in de
drijfmest is bij ons systeem niet goed mogelijk.”
Ze kochten een Teagle Tomahawk 404 waarmee het stro kort
werd verhakseld en vanuit het middenpad aan beide zijden in de
ligboxen werd gestrooid. De wendbaarheid van de machine in de
krappe stallen en het lage energieverbruik sloten perfect aan bij de
behoeften.
Ongeveer 15 jaar geleden werd de Tomahawk T404 vervangen
door een Tomahawk T404M met een hamermolen en een zeef
van 21 mm. De machine breekt het stro en levert een consistente
snijlengte. Maar het allerbelangrijkste is, volgens Graeme, ‘doordat
de machine geen messen heeft, is er weinig onderhoud nodig als
er stenen in het stro zitten.’

Graeme voegt toe, “In combinatie met matrassen worden de
dieren schoon en op hun gemak gehouden. Graeme en Patrick
houden de stallen zorgvuldig schoon; de ligboxen voor het hoog
renderende vee worden driemaal per dag van vers stro voorzien en
het gemiddeld renderende vee en de vaarzen krijgen tweemaal per
dag vers stro. Dit komt gemiddeld neer op ongeveer 2,5 kg stro per
koe per dag.
Graeme kijkt nu naar de overstap van ronde naar rechthoekige
balen met 6 touwen. Dit is mogelijk door de trommel te verlengen.
Doordat ze dan grotere balen kunnen verwerken, kan Graeme
de machine ook gebruiken om stro voor te bewerken voor het
rantsoen.
Correct vermalen van stro tot voer
“Stro is een van de middelen voor effectief management bij droge
koeien. We voegen ongeveer 5 kg stro toe aan voer voor droge
koeien, maar het gaat om de bewerking. Want wat zou het nut
zijn van het toevoegen van kostbaar stro aan het rantsoen, als de
koeien het niet opnemen?”
Graemes nuchtere aanpak van het boerenbedrijf is ook nuttig
voor zijn functie als voorzitter van Mole Valley Farmers, een
organisatie van 8000 boeren/aandeelhouders. Deze functie geeft
Graeme tevens waardevol inzicht in de nieuwste ontwikkelingen
in de veehouderij en het helpt hem bij het aanpassen van
voederstrategieën en de huisvesting om het beste rendement met
zijn veestapel te bereiken.

“We zijn sterk afhankelijk van
de machine, die dagelijks
wordt ingezet, en
omdat het gebruik
zeer eenvoudig is,
hoeven we alleen
aan slijtage
onderhevige
onderdelen te
vervangen.”
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Toepassingen

Waarom een Teagle strohakselaar?
1

2

Voor malen
Voorbewerken - van stro tot voer.
Zorgen voor consistentie Zorgen voor consistent korte en
smakelijke voercomponenten.
Verwerken naar behoefte U hoeft geen voorraad aan te
leggen.
Verhoging van de efficiency
- Verkort de mengtijd in de
mengwagen.
Voorkom vermoesing - van
kuilvoer in een gemengd rantsoen
(TMR).

Melk

Vlees

Voor opstrooien
Schoner en gezonder vee - Het
stro wordt licht gehakseld, waardoor
vocht beter wordt opgenomen en
de ligplekken schoner zijn.
Besparen op stro - Gebruikers
melden dat ze tot 30% minder
stro gebruiken door de juiste
hoeveelheid gelijkmatig uit te
verdelen.
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Voor voederen
Eén machine, twee
toepassingen - opstrooien en
voederen met dezelfde machine.
Flexibel - Als u een baal
kunt maken, kunnen wij die
hakselen! Kuilvoerblokken of
kuilvoerbalen*, hooi en bieten.*

Minder werk - Eén persoon kan snel
en eenvoudig een stal opstrooien.

Betere voeding - Gebruikers
melden verhoogde
voedselconversie van gehakselde
kuilvoerbalen.

Veiliger - Het is niet nodig het hok
te betreden.

Vee is niet selectief - Minder
verspilling.

Betere mest - Het stro wordt
gelijkmatig door de mest gemengd.

Varkens

Pluimvee

Bodembedekking
02

Overzicht

Hoe het werkt
Voor voederen en opstrooien hoeft u de baal alleen in de trommel te laden, de rotor
te starten en de trommel te laten draaien.

Blaaspijp

Rotor

Trommel

De rotor werpt het materiaal aan
een of aan beide zijden uit, afhankelijk van de gebruikte uitblaasopening. De uitblaasopeningen
kunnen onafhankelijk worden
uitgeschakeld.

De rotor wordt rechtstreeks door
de aftakas aangedreven. Terwijl de
baal met de trommel draait, wordt
materiaal van het uiteinde van de
baal gesneden.

Een hydraulische motor draait de
trommel via aandrijfriemen. De
uitvoersnelheid wordt geregeld
door de hoek van de trommel en de
draaisnelheid aan te passen.

Gebouwd om aan uw behoeften te voldoen
U stelt de Tomahawk als volgt samen, voor ronde of rechthoekige balen,
voor het hakselen van stro of het verwerken van kuilvoer:

Kies de trommelmaat
Kies tussen:
400, 500 en 500XL
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Kies het rotortype
Kies tussen:
malen, hakselen
of verdelen

Kies het uitblaas
type
met accessoires
(zie pagina 9)

Scan om de
Tomahawk in
actie te zien.

Kies het model

Kies de trommel die past bij de maat van
uw balen
1,2 m

Trommelmaat

400-serie

1,5 m

0,9 x 1,2 x 2,4 m 1,2 x 1,2 x 2,4 m Trommelextensies
rechthoekige baal rechthoekige baal
beschikbaar

Diameter: 1,55 m

0,3 / 0,6 / 1,2 m

Lengte: 1,2 m
500-serie

*

Diameter: 1,8 m

0,3 / 0,6 m

Lengte: 1,2 m
500XL-serie

**

**
N.v.t.

Diameter: 1,8 m
Lengte: 2,78 m

***

***

* Trommelverlenging vereist voor hele baal. ** Zie 500XL-serie voor hele baal. *** capaciteit voor 2 balen bij ronde balen van 1,2x1,2 m. en 1,2x1,5 m.

Kies het rotortype

MALEN

VERDELEN

HAKSELEN

TMR/Ligboxen/
Pluimvee/Varkens

Potstallen
Opstrooien/Voederen

TMR/Ligboxen/
Pluimvee/Varkens

Kort stro
10 mm - 150 mm

Lang stro/Silage/Hooi
-

Kort stro
35 mm - 150 mm

400-serie model

404M

4040

404

500-serie model

505M

5050

505

500-serie model

505XLM

5050XL

505XL
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Het sleutelwoord is consistentie

De voordelen van toevoeging van gemalen stro aan
gemengd rantsoen (TMR)
“Onze resultaten laten de
voordelen zien van consistent
gemalen stro, bij het realiseren
van goede opname door droge
koeien, met stro dat in een
mengwagen goed is gemengd.”
James Johns (foto) heeft een koppel van 260 hoog
renderende Holsteiners bij Sixty Acre Farm in het VK.

Stro kan worden toegepast in het voer voor droge koeien om de
energieopname te regelen en het risico van melkziekte te verlagen.
In het rantsoen voor melkkoeien is stro zeer nuttig als
effectieve vezels.

“Voor elke groep is het belangrijk dat stro als bestanddeel in
het mengvoerrantsoen homogeen wordt gemengd. Slecht
verwerkt stro wordt minder goed vermengd, waardoor de
koeien gaan selecteren en het probleem eerder groter dan
kleiner wordt.”
Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds

Tests uitgevoerd door Three Counties Feeds bij Sixty Acre Farm
We hebben op een boerderij een test uitgevoerd om te
onderzoeken of voorbewerking van het stro voordat het aan
een gemengd rantsoen wordt toegevoegd, zorgt voor hogere
opname bij droge koeien die een hoog bestanddeel stro in het
rantsoen krijgen.
Het rantsoen voor droge koeien voor het afkalven bevatte 6
kg stro en het transitierantsoen 4 kg. De effectiviteit van deze
rantsoenen is geheel afhankelijk van goede voeropname.
Voor de test werden gecontroleerde rantsoenen bereid in de
mengwagen, waarmee het stro, zo goed als met deze uitvoering
mogelijk was, werd gesneden en gemengd. Het bestaande voer

was al van hoge kwaliteit.
Zonder iets anders te veranderen, werd het stro gemalen tot
een lengte van 25 mm. Met de toename van de inname door
de koeien werden de porties vergroot, met behoud van de
dieetverhoudingen.
Voor het malen van het stro namen de droge koeien voor het
afkalven 21,6 kg op, en na de voorbewerking werd dat 25,9 kg een toename van 20%.
De transitiegroep at 9% meer - een behoorlijke verhoging in
deze cruciale fase.

“Door de verbeterde en consistente inname
van stro hebben we meer controle over
de metabolische stress bij koeien die net
hebben gekalfd, met problemen zoals
vastgehouden placenta en metritis. Door
een betere start hebben deze koeien minder
last van een negatieve energiebalans
en subklinische ketose. Strorantsoenen
kunnen ook helpen bij het voorkomen van
melkziekte.”
Op de foto (van links naar rechts) Jeremy Hamilton &
Andy Hawken AMTRA, DipRN. Three Counties Feeds
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404M/505M/505XLM

Maalsysteem

GESCHIKT VOOR

Stro/Droge materialen

Kort stro naar behoefte. Verwerking van droge balen stro tot consistent
kort materiaal voor TMR, ligboxen, pluimvee opstrooien en biomassa.

HAKSELLENGTE

10 -150 mm*
UITBLAAS AFSTAND

tot 10 m**
CAPACITEIT

tot 2,5 t/uur***

Vier centrale messen
frezen van de baal af

Uitwisselbare zeven, met
openingen
van 10 tot 120 mm

Beschikbaar met messen
om te hakselen of hamers
om te malen -

Uitwisselbare zeven, met openingen van 10 tot 120 mm

Opties:
• Hamers of messensysteem beschik		
baar
• Verschillende uitblaasopeningen
• Trommels beschikbaar voor
verschillende baalmaten - zie pag. 4
• A-frame met snelkoppeling
• Hydraulische topstang
• Neem contact met ons op voor 		
modellen met elektrische aandrijving
* Door de diameter van de zeef te wijzigen ** afhankelijk van de haksellengte en de snelheid van de aftakas. *** afhankelijk van de zeefgrootte en het soort stro.
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Functies

1

Ronde en
rechthoekige balen

Ronde balen van 1,2 m of
1,5 m, met trommelverlenging
beschikbaar voor
rechthoekige balen van 2,4 m.

3

Eenvoudig
laden

Horizontale trommel
kan eenvoudig worden
geladen. Een hydraulische
topstang maakt eenvoudige
aanpassing van de
trommelhoek mogelijk.

5

Uitdoseren aan één
of beide zijden

De uitblaasopeningen kunnen
afzonderlijk worden geopend
en gesloten. Er zijn verschillende
uitblaasopeningen beschikbaar
voor speciale toepassingen.
Zie de opties op pagina 9.
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Eenvoudig onderhoud

Door de goed toegankelijke
smeernippel en riemspanner
is het onderhoud eenvoudig.
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2

Geschikt voor
voederen
en opstrooien

Malen, verdelen of hakselen.
Rotors beschikbaar voor stro,
hooi, silage en bieten.

4

Wendbaar

Het gewicht van de machine is
dichter bij de tractor, hetgeen
ook bij een kleine tractor zorgt
voor wendbaarheid.

6

Eenvoudige bediening

Start de rotor en stel de
draaisnelheid van de trommel
in om de toevoer te regelen.

8

Accessoires voor
gebruiksgemak

Voor eenvoudig koppelen
en aanpassen van de
trommelhoek kiest u het
optimale A-frame en een
hydraulische topstang.

4040/5050/5050XL

Verdeel systeem

GESCHIKT VOOR

Stro/Hooi/Silage

Voederen en opstrooien met één machine - deze rotor is geschikt voor natte
kuilvoerbalen, hooi- en bieten, en voor licht snijden en spreiden van een
strobaal in potstallen.

UITVOERLENGTE

150 - 200 mm
BLAAS AFSTAND

tot 10 m bij 540 rpm
uitblaaspijp - 13m bij
1000 rpm

Lange messen
snijden het
materiaal

Driehoekige messen
trekken de baal uiteen

De rotor zorgt voor
gelijkmatige aanvoer,
zelfs als het materiaal
vochtig is

Opties:
• Verschillende uitblaasopeningen
• Trommels beschikbaar voor
verschillende baalmaten - zie
pag. 4
• A-frame met snelkoppeling
• Hydraulische topstang
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Opties

1

Uitblaaspijp voor stro

Hogere uitwerphoogte en
blaasafstand.
Alleen droog materiaal.

3

Draaibare uitblaaspijp

Hogere uitwerphoogte,
beschikbaar met hydraulische
rotatie en klep
Alleen droog materiaal.

5 Hydraulische
uitblaasopeningen
Beschikbaar voor alle
uitblaasopeningen.

7

Hydraulische topstang

Voor eenvoudig instellen
van de trommelhoek en de
invoersnelheid vanuit de
cabine.

10

Aardbeienkit

Snel en gemakkelijk stro
aanbrengen aan beide
zijden van de tractor. De kit
kan op de uitwerpers aan
beide zijden van de machine
worden geplaatst.
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2 Uitblaaspijp voor
kuilvoer
Hogere uitwerphoogte en
blaasafstand.

4

Lage uitblaasopening

Vereist voor uitwerpen aan de
linkerkant van de machine.
Alleen droog materiaal.

6

Set voor kort snijden

Alleen beschikbaar voor de
modellen 404, 505 & 505XL.
Extra messen zorgen voor
een kortere snijlengte
van ongeveer 35 mm.

8 A-frame met
snelkoppeling
Voor eenvoudig koppelen
en ontkoppelen van de
gemonteerde modellen.

11

Trommelverlengingen

Trommelverlengingen zijn
beschikbaar om de capaciteit
te verhogen en voor het
laden van grote, rechthoekige
balen.
Zie de opties op pagina 4.

404/505/505XL

Hakselsysteem

GESCHIKT VOOR

Stro/Droog materiaal

Ons instapmodel - messen snijden stro snel en
betrouwbaar tot een lengte van 35 mm,* ideaal voor
ligboxen en pluimveestallen.

UITVOERLENGTE

35 - 150 mm*
BLAAS AFSTAND

tot 6 m bij 540 rpm
uitblaaspijp - 10 m bij
1000 rpm

Het materiaal wordt
gesneden tussen de
statische en draaiende
messen.

Plaats extra
messen op de
statische ring
om de snijlengte
korter te maken

Vier centrale messen
frezen van de baal af

Opties:
• Set voor kort snijden (35 mm
snijden)
• Verschillende uitblaasopeningen
• Trommels beschikbaar voor
verschillende baalmaten - zie
pag. 4
• A-frame met snelkoppeling
• Hydraulische topstang
* Door de positie van de rotor in te stellen, messen te verwijderen of door installatie van de set voor kort snijden (zonder de set voor kort snijden 50 mm).
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Het Teagle-assortiment
Andere machines in het Teagle-assortiment
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Tomahawk Instrooiers

Titan mestverspreiders

De Tomahawk-serie is de nr. 1 voor de verwerking van silage en stro en biedt keuze
uit uiteenlopende modellen met uitstekende capaciteiten. We hebben het perfecte
model voor uw toepassing als u stro verwerkt voor ligboxen, pluimvee, briketten en
korrels of toevoeging van vezels aan gemengd rantsoen.

Ons assortiment mestverspreiders met een capaciteit
van 6 m3 tot 20 m3 zorgt voor een fijn en gelijkmatig
verspreidingspatroon. Zeer robuust en standaard van
hoge kwaliteit.

Super-ted

Spiromix

XT Kunstmeststrooiers

Supersnelle zwaddrogers voor
snellere droging. Ideaal voor het
herstel van door regen beschadigde
gewassen - uw garantie bij nat weer.

Diepe spiralen in de trommel zorgen
voor een snelle en gelijkmatige
mix. Gemakkelijk te laden via de
brede opening; ontlaadt door de
draairichting om te keren.

Teagle kunstmeststrooiers bieden eenvoud,
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid - van de 234 liter
Single Disc Compact 8 tot de 1350 liter Twin Disc XT48
met viervoudige overlap.

Intelligent ontwerp

Klantenservice

Teagle gebruikt in het hele
ontwerpproces de nieuwste software
om ervoor te zorgen dat de machines
het sterkst zijn op de punten waar dat
van het grootste belang is.

Voor onze uitstekende nazorg werken
wij met een uitgebreid netwerk van
dealers, die worden ondersteund door
ons ervaren verkoopteam.

Constructie en ondersteuning van hoge kwaliteit
Om ervoor te zorgen dat uw Tomahawk
goed blijft werken, hebben Teagledealers een breed assortiment originele
reserveonderdelen op voorraad.

Specificaties

Specificaties

400-serie

500-serie

500XL-serie

1,2 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m x 0,9 m

1,2 m x 1,2 m

1,2 m x 1,2 m

Diameter trommel

1,57 m

1,83 m

1,83 m

Lengte trommel

1,2 m

1,2 m

2,78 m

Totale hoogte (vanaf de grond)*

2,10 m

2,38 m

2,78 m

Totale breedte (uitblaasopening gesloten)

1,98 m

2,00 m

2,00 m

Uitwerphoogte lage uitblaasopening*

0,4 m

0,4 m

0,4 m

Uitwerphoogte hoge uitblaasopening*

1,09 m

1,09 m

1,09 m

Totale lengte

2,10 m

2,10 m

3,68 m

30, 60 & 120 cm

30 & 60 cm

NVT

Malen (zie pagina 6)

404M

505M

505XLM

Breedte in gebruik

2,06 m

2,13 m

2,13 m

Breedte in gebruik met uitblaasopening voor stro

2,28 m

2,28 m

2,28 m

Uitwerphoogte uitblaasopening voor stro*

1,84 m

1,84 m

1,84 m

Gewicht

647 kg

737 kg

1135 kg

Benodigd vermogen aftakas**

80 pk

80 pk

100 pk

Verdelen (zie pagina 8)

4040

5050

5050XL

Breedte in gebruik

2,48 m

2,48 m

2,48 m

Breedte in gebruik met uitblaasopening voor silage

2,64 m

2,76 m

2,76 m

Uitwerphoogte uitblaasopening voor silage*

1,53 m

1,53 m

1,53 m

Gewicht

633 kg

725 kg

1123 kg

Benodigd vermogen aftakas - Stro**

60 pk

60 pk

100 pk

Benodigd vermogen aftakas - Silage**

80 pk

80 pk

100 pk

Hakselen (zie pagina 10)

404

505

505XL

Breedte in gebruik

2,06 m

2,13 m

2,13 m

Breedte in gebruik met uitblaasopening voor stro

2,28 m

2,28 m

2,28 m

Uitwerphoogte uitblaasopening voor stro*

1,84 m

1,84 m

1,84 m

Gewicht
Benodigd vermogen aftakas**

583 kg
50 pk

583 kg
50 pk

583 kg
100 pk

Maximale diameter ronde balen
Maximale afmeting rechthoekige balen

Beschikbare trommelverlenging

Legenda:

* Werkhoogte neemt met ca. 1 meter toe afhankelijk van de tractor **Normale maat tractor voor adequate hefcapaciteit en stabiliteit
Het bedrijfsbeleid is gericht op doorlopende verbetering en ontwikkeling. Specificaties kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Neem contact met ons op
op

Sales Manager Europa
Werner Brach +44 (0)7800 731250
werner.brach@teagle.co.uk

Importeur:

Van Ommeren Machines B.V.
Postweg 116
6741 ML Lunteren		

0318-576916
www.vomach.nl
info@vomach.nl

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

tel: +44 1872 560592 email: sales@teagle.co.uk
we’re right behind you

web: www.teagle.co.uk

DRTOM10B0AD NL

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

