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Inhoudsopgave

we’re right behind you

Teagle Machinery 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.

Het bedrijf heeft nu ongeveer 140 
medewerkers, waarvan de meeste werken 
in onze fabriek van 15.000 m2 in Cornwall, 
Engeland.
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Een machine die aan uw wensen voldoet

7100 8100 8500

10109500

Aandacht voor details - Doordat we al 30 jaar gespecialiseerd zijn 
in machines voor voederen en opstrooien kunnen we  
een machine bieden die aan al uw wensen voldoet.

Ervaring - Duizenden boeren profiteren dagelijks van onze 
ervaring met het ontwerpen en bouwen van machines die  
een hoge productie leveren en betrouwbaar zijn.

Uw voordeel



Waarom een Teagle strohakselaar?
Tijd en geld besparen!

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

Besparen op stro - Gebruikers 
melden vaak dat ze tot 30% 
minder stro gebruiken. Het stro 
wordt gelijkmatig over het hele 
onderkomen verspreid. Gebruik 
niet meer stro dan voor een hok 
nodig is.

Schoner en gezonder vee - 
Het stro wordt licht gehakseld, 
waardoor vocht beter wordt 
opgenomen en het comfort voor 
het vee wordt verhoogd. Doordat 
het stro niet wordt gesneden, 
behoudt het strobed zijn structuur, 
hetgeen zorgt voor hygiënische 
ligplekken. 

In ligboxen - Het stro wordt 
volgens uw eisen gesneden/
verdeeld.

Betere mest - Het stro wordt 
gelijkmatiger met de mest 
gemengd en kan daardoor beter op 
het land worden benut.

Veilig aanbrengen van strobed 
- Het is niet nodig het hok te 
betreden.

Voor voederen
Eén machine, twee 
toepassingen - Met alle 
Tomahawk modellen* opstrooien 
en voederen.

Flexibel - Als u een baal 
kunt maken, kunnen wij die 
hakselen! Kuilvoerblokken of 
kuilvoerbalen*, hooi en bieten.*

Betere voeding - Gebruikers 
melden verhoogde 
voedselconversie van gehakselde 
kuilvoerbalen.

Vee is niet selectief - Minder 
verspilling.

Voor verwerking
Stro voorbewerken - voor 
mengwagens met ons unieke  
‘Dual Chop’-systeem.

Verhoging van de efficiency - 
Verkorting van de verwerkingstijd 
in de mengwagen.

Effectieve voederconversie - 
Kort gesneden stro stimuleert de 
spijsvertering.

Voorkom vermoesing van 
kuilvoer in een gemengd rantsoen 
(TMR).

Verwerken naar behoefte - U 
hoeft  geen voorraad aan te 
leggen.

321

* uitgezonderd Dual Chop
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Voordelen



Het voordeel van de Tomahawk
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Prestatie  

Tomahawks zijn sterker en verwerken het 
materiaal sneller, zodat u tijd  
en geld bespaart.

Intelligent ontwerp
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.

Beproefd
Geen twee balen zijn gelijk. Daarom  
voeren wij op boerderijen over de hele 
wereld voortdurend tests uit  
met de zwaarste balen.

Klantenservice
Voor onze uitstekende nazorg werken wij 
met een uitgebreid netwerk van dealers, 
die worden ondersteund door ons 
ervaren verkoop- en serviceteam.

Betrouwbaarheid 

Met de eenvoudige, robuuste aandrijving 
en besturing, werkt de Tomahawk voor u 
dag in dag uit, het hele jaar door.

Flexibel en handig
Zowel bij het voeren als bij opstrooien 
bereikt u met de Tomahawk delen 
die met een andere stroverwerker 
onbereikbaar zijn.

Restwaarde 

Door de constructie en afwerking van de 
hoogste kwaliteit behouden Tomahawks 
langer hun waarde. Alle gebruikte 
onderdelen zijn van de hoogste kwaliteit. 
Stalen onderdelen worden voorbewerkt 
en gepoedercoat.

Service
Om ervoor te zorgen dat uw  
Tomahawk goed blijft 
werken, hebben 
Teagle-dealers een  
breed assortiment  
originele 
reserveonderdelen 
op voorraad.

Waar voor uw geld - uitstekende terugverdientijd

Deze cijfers zijn berekend op basis van 

gegevens ontvangen van Tomahawk-

eigenaren 12 maanden na de overstap 

van handmatig stro verdelen.

N.B.: er moet rekening worden 

gehouden met alle factoren, inclusief 

de waarde van de grondstoffen, kosten 

voor tractorgebruik,  

uurloon en verbeterde 

leefomstandigheden voor het vee.

Eigenaren van bestaande Teagle Tomahawk-machines profiteren al van een uitstekend rendement op 
hun investering.  

• Hogere capaciteit dan ooit tevoren.

• Constante gelijkmatige toevoer, zelfs  
 bij de moeilijkste materialen.

• Gecontroleerde aanvoer van   
 materiaal bij lage rotorsnelheden.

NU STANDAARD
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Onze gedragen Tomahawk is geheel opnieuw ontworpen voor onovertroffen capaciteit en prestaties, 
maar met behoud van de wendbaarheid en zichtbaarheid van de balenkamer.

           Verhoogde capaciteit
De capaciteit is 3 m3; 20% 
meer dan het voorgaande 
model. De hogere zijkanten 
zorgen ervoor dat er minder 
materiaal uit de balenkamer 
kan vallen.

2

Dual Chop

Het unieke Dual Chop-
systeem is ook beschikbaar 
in de gedragen 7150. Met 
een druk op een knop kiest 
u of u het stro lang of kort 
gesneden wilt verdelen.

3 Snel koppelen

De 7100 heeft een snelkoppel-
systeem voor de onderste 
hefarmen, zodat u tijd 
bespaart bij het koppelen en 
ontkoppelen.

4

Flow Plus

Hogere uitvoer, consistente 
en gelijkmatige doorvoer en
gecontroleerde aanvoer 
van materiaal bij lage 
rotorsnelheden.

1

Focus op comfort en een hogere opbrengst

Andrew Thomas en zijn gezin hebben een gemengd bedrijf van 
ongeveer 90 hectare even buiten Mabe in het zuidwesten van Cornwall. 
Hun hoofdactiviteit is een hoogrenderende koppel van ongeveer 130 
Holsteiners, met een gemiddelde productie van 10.000 liter, en een 
vergelijkbaar aantal kalveren.

Een extra productie van 500 liter per koe.

Andrew heeft gewerkt met verschillende huisvestingssystemen voor 
de kudde en is tot de conclusie gekomen dat hij de opbrengst per koe 
kan optimaliseren door het comfort voor de koe te verbeteren door 
de kudde te laten overwinteren in stallen met stro, in plaats van in 
ligboxen. De stallen vragen een regelmatig en gelijkmatig onderhoud, 
waarbij elke dag van de week tweemaal daags een nieuw strobed wordt 
aangebracht. Andrew streeft naar “een strobed dat het weiland zo dicht 
mogelijk benadert”. 

Minder werktijd en 25% minder stro

Voor het uitvoeren hiervan, waarvoor per jaar ongeveer 900 ronde 
strobalen moeten worden gespreid, is een mechanische opstrooier 
onontbeerlijk. Andrew bespaart ongeveer 25 tot 30% stro en ongeveer 1 
uur werktijd per dag sinds hij is overgestapt op mechanisch opstrooien.

Moeilijke balen? - Geen probleem.

Andrew bewaart het beste stro voor de melkkoeien. Maar de laatste 
jaren heeft hij vaker te maken met moeilijke balen. Daarom heeft 
Andrew bij de keuze van zijn derde Tomahawk, na een demonstratie van 
de meest populaire machines op de markt, zijn keuze gemaakt op basis 
van blaasafstand, de mogelijkheid om moeilijke balen te verwerken en 
de eenvoudige indeling van het elektronische bedieningspaneel. 

Andere voordelen

De Tomahawk 7100, die op een John Deere 6430 is gemonteerd, is ook 
beschikbaar als back-up voor de mengwagen op de boerderij. Andrew 
verwijdert de mest maandelijks en zegt dat dit totaal anders is dan bij 
handmatig aangebracht strooisel.  “De helft van het werk is al voor me 
gedaan, omdat het stro al goed met de mest is vermengd”.

Eenvoudige overstap naar de nieuwe Tomahawk 7100

Zou Andrew er nog één willen hebben? Hij heeft zijn 808 net vervangen 
door de nieuwe Tomahawk 7100 Nadat Andrews zoon Will (foto), die de 
opstrooier bestuurt, de nieuwe machine had geprobeerd, zei hij dat de 
uitstroom vanuit de losser gelijkmatiger is en dat de verwerking sneller 
is. Daarnaast zag hij een aantal verbeteringen m.b.t. het onderhoud.

Onze nieuwste ontwikkeling
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•  Elektronische bediening in de  
 cabine (Bluetooth)
•  Draaibare uitblaaspijp met 280° 
 rotatie
•  Enkele invoerrotor
•  Verstelbare glijgoot bij  
  draaibare uitblaaspijp 
•  Slip- en vrijloopkoppeling op  
 aftakas
•  Indicator voor    
 bodemkettingsnelheid
•  Snelsluit oppiksysteem

Standaarduitrusting:

• Uitblaasopening aan de zijkant
•  Verlichtingset
•  Laadklep verlenging -  
 aanbevolen voor grote  
 rechthoekige balen
•  Groothoek aftakas (aanhanger- 
 modellen)
•  Getrokken uitvoering of met Cas 
 tor steunwielen
•  Laadklep schakelaar
•  Hogedruk hydraulisch filter
•  Bowdenkabel bediening

Opties:

Zie pagina 7 voor informatie over opties Zie de specificaties op pagina’s 15 en 16 voor baalcapaciteit

Compacte prestatie
De 7100 biedt ultieme wendbaarheid, zonder in te leveren 
op de uitvoer.

Stro tot 22 m

VERDELEN

Silage-/Hooibalen

VOEDEREN

3m3

CAPACITEIT

zie pagina 9 - 10

DUAL CHOP OPTIE

Optie getrokken uitvoering

7100
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Constante uitvoer

De vorm van de 
baalgeleiding in combinatie 
met de meenemers op de 
bodemketting zorgt voor 
een goed “omrollen” van de 
baal, en hierdoor voor een 
constant hoge lossnelheid.

6

Gemakkelijk laden

Laadklep is gevormd voor het 
gemakkelijk laden. En wordt 
ondersteund door  
twee hydraulische cilinders 
voor het laden van  
de zwaarste balen.

2

Robuuste    
           bodemketting

Heavy duty bodemketting 
met meenemers, bevestigd 
met U-bouten, voor 
eenvoudig onderhoud.  
Hierop zitten nog extra 
“grijpers” waarmee de 
baaltoevoer optimaal is.

3

Robuuste aandrijving

De aandrijving van de 
invoerrotor zorgt voor een 
optimale krachtoverbrenging 
zonder verliezen.

5

Afstandsbediening voor 
regeling van laadklep en 
bodemketting

Balen laden zonder dat u 
terug hoeft te gaan naar de 
tractorcabine. Ideaal bij het 
verwijderen van netten of folie 
(standaard op alle machines 
behalve 7100 & 7150).

9

Verbeterde uitvoer  

Voor een krachtige 
luchtstroom, wordt gebruik 
gemaakt van een grote rotor 
met 8 schoepen.

7

Visuele feedback

Een indicatorwiel geeft de 
gebruiker visuele informatie 
over de snelheid van de 
bodemketting.

4

Bluetooth

Robuuste, intuïtieve 
Bluetooth aansturing voor 
directe en probleemloze 
bediening.

1

Eenvoudig onderhoud 

Bij schade aan de schoepen 
door een vreemd voorwerp 
kunnen deze gemakkelijk 
worden vervangen, zonder 
de rotor of de machine te 
demonteren.

8

Ontwerp
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•  Twee uitblaasopeningen
•  Uitblaasopening aan de   
 zijkant
•  Verlichtingset
•   Laadklep schakelaar
•  Laadklep verlenging
•  Groothoek aftakas
•  11.5/15 wielen
•   Hogedruk hydraulisch filter
•   Bowdenkabelbediening
•   Opzetranden

•  Elektronische bediening in de   
 cabine (Bluetooth)
•  Draaibare uitblaaspijp met 280°   
 rotatie
•  Enkele invoerrotor
•  Verstelbare glijgoot bij  
 draaibare uitblaaspijp 
•  Slip- en vrijloopkoppeling op   
 aftakas
•  Indicator voor     
 bodemkettingsnelheid
•  10.5/15 wielen

Standaarduitrusting: Opties:

De marktleider
De meest populaire allround voer instrooier op de markt.  
Progressieve ontwikkeling resulteert in een getest en bewezen 
product, waarmee uitstekende betrouwbaarheid en capaciteit 
gewaarborgd wordt. 

Zie pagina 7 voor informatie over opties Zie de specificaties op pagina’s 15 en 16 voor baalcapaciteit

Draaibare uitblaasopening 280° rotatie

Stro tot 22 m

VERDELEN

Silagebalen/Bloksilage 

VOEDEREN

3.5m3

CAPACITEIT

zie pagina 9 - 10

DUAL CHOP OPTIE

8100
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Uitblaas opties

Verlichtingset

Verlichting voor de voor- en 
achterzijde is essentieel om 
veilig op de openbare weg 
te kunnen rijden (standaard 
bij 8500, 9500, 1010).

1

Zij uitblaasopening 

Uitvoer alleen aan de 
rechterzijde, met een iets 
grotere blaasafstand dan bij 
de draaibare uitblaasopening. 
De uitvoerhoogte is lager, 
voor gemakkelijke toegang 
tot lage gebouwen. De 
hoogte van de uitvoer kan 
naar wens worden aangepast.

1

Bowdenkabel  
           bediening 

Eenvoudige en betaalbare 
bediening voor alle 
hydraulische functies 
van de Tomahawk (alleen 
beschikbaar op 7100,  
8100, 9500).

3

Tailgate Extension

Voor verhoging van de 
laadcapaciteit. Eenvoudig te 
bevestigen aan de standaard 
laadklep (Niet beschikbaar 
voor de 1010).

2

Draaibare         
            uitblaasopening

De uitblaasopening is 280° 
draaibaar voor gemakkelijk 
instrooien. U kunt het 
materiaal precies daar 
richten waar het nodig is. 
Met verstelbare glijgoot 
voor smalle situaties en 
nauwkeurige dosering van 
het materiaal.

2

“Castor” steunwielen

Bij montage op een kleinere 
tractor kan de stabiliteit van 
de gemonteerde Tomahawk 
7100 of 7150 worden 
verbeterd door het gebruik 
van de optionele “Castor” 
steunwielen.

4

Opties
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•  Uitblaasopening aan de zijkant
•  Verlichtingset
•  Laadklep verlenging
•  Groothoek aftakas
•  11.5/15 wielen

•  Elektronische bediening in de   
cabine (Bluetooth)
•  Draaibare uitblaaspijp met 280°   
rotatie
•  Enkele invoerrotor
•  Verstelbare glijgoot bij draaibare   
uitblaaspijp
•  Laadklep schakelaar 
•  Slip- en vrijloopkoppeling op   
aftakas
•  Indicator voor     
bodemkettingsnelheid
•   Hogedruk hydraulisch filter 
•  10.5/15 wielen

Standaarduitrusting: Opties:

De keuze van de professional
Een bredere body voor een grotere capaciteit en gemakkelijker 
laden van balen met een breedte van 1,5 meter. Industriële 
duurzaamheid door slijtvast Hardox materiaal in de rotorbehuizing. 

Zie pagina 7 voor informatie over opties Zie de specificaties op pagina’s 15 en 16 voor baalcapaciteit

Enkele invoerrotor

Stro tot 25 m

VERDELEN

Silagebalen/Bloksilage

VOEDEREN

4.5m3

CAPACITEIT

zie pagina 9 - 10

DUAL CHOP-OPTIE

8500
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Ultieme flexibiliteit Degelijke constructie
De 7150 Dual Chop is ideaal voor achteruit rijden bij 
ligboxen en biedt ultieme wendbaarheid, zonder in 
te leveren op de capaciteit.

De 8550 Dual Chop is ontwikkeld met een Hardox 
rotorbehuizing, die extra slijtvast is en zeer geschikt is voor 
dagelijks gebruik in de meest veeleisende toepassingen.

Het unieke Dual Chop-systeem met draaibare uitblaasopening is voor volgende modellen beschikbaar:
7150, 8150 en 8550

Lang of kort stro door één machine met een 
druk op de knop
The ‘Dual Chop’ system incorporates a set of retractable blades that can be repositioned at the touch of a button, changing straw output 
from short chop (around 50mm) to no chop, and back again when desired in a matter of seconds. 

3. Zeef
Het stro gaat vervolgens door 
een zeef die zich achter de 
messenbalk bevindt. Als het 
stro te lang is, wordt het door 
de invoerrotor opnieuw door de 
messen geleid.

4. Sluitplaat
Als de messen en de sluitplaat 
(groen weergegeven) omhoog 
zijn, wordt het stro over de zeef 
geleid en uitgeworpen zonder 
dat het gehakseld wordt.

5. Rotor
Stro dat door of over de zeef 
wordt geleid, wordt direct 
in de rotor getrokken om 
uitgeworpen te worden. 

2. Messen
Als de messen omlaag zijn, wordt 
het stro tussen de grijpers en de 
messen gesneden.

1. Invoerrotor
Het stro wordt uit de baal getrokken 
door  de grijpers op de invoerrotor. 

2

1

3

4

5

Het ‘Dual Chop’-mechanisme in de positie kort hakselen

Dual Chop
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Voordelen van verhakselen
Verhakseld stro wordt gebruikt bij allerlei toepassingen, zoals extra voer voor gemengd rantsoen (TMR) en als strooisel 

Besparing
U kunt tijd en brandstof 
besparen door het stro eerst 
te verhakselen voordat u 
het aan het rantsoen in de 
voermengwagen toevoegt.  
60.000 hakselbewegingen per 
minuut zorgen voor een snelle 
en constante capaciteit.

Als het stro al voorbewerkt is, 
hoeft het voer in de mengwagen 
niet zo lang gemengd te 
worden, waardoor vermoesing 
van kuilvoer voorkomen wordt.

Geen vermoesing 
Snijden tot gemiddeld 50 mm, met 
schoon gesneden uiteinden levert 
het ideale materiaal op om de pens 
te stimuleren en de melkopbrengst 
te verhogen. Kort snijden is fijn 
genoeg voor stro in ligboxen met een 
verpompbaar drijfmestsysteem.

Korte haksellengte 

1 2 3

Eén machine, drie toepassingen
Gordon Ross (foto) heeft een gemengd bedrijf in de West 
Midlands met ongeveer 340 stuks melk- en vleesvee.  Gordon was 
op zoek naar een machine voor zowel opstrooien van de ligboxen 
en de potstallen, met stro van de eigen boerderij. Gordon bekeek 
een aantal machines, maar kwam tot 
de conclusie dat “de Tomahawk Dual 
Chop de enige machine is die stro 

kort kan snijden voor in de ligboxen en lang stro kon verdelen 
voor de potstallen.” 

Met Dual Chop is het aanbrengen van stro in ligboxen, 
en potstallen eenvoudig
Gordon verwerkt per jaar ongeveer 1500 ronde balen en hij 
vindt ‘het erg gemakkelijk om dagelijks stro in de ligboxen en 
potstallen aan te brengen op basis van het principe ‘weinig en 
vaak’ om het vee schoner te houden.’  Zelfs bij deze werkwijze 
bespaart hij stro, omdat het stro gelijkmatig wordt verdeeld. 
En als een baal niet helemaal wordt gebruikt, blijft hij in de 
machine zitten tot de volgende dag. 

… en de machine wordt ook gebruikt bij het 
voeren

Daarnaast “kan de machine worden gebruikt 
voor de verwerking van stro als voer, want 

de snijlengte kan aan het rantsoen worden 
aangepast door slechts een deel van de messen 

te gebruiken”.

Zou Mr Ross in de toekomst een andere 
Feeder/Bedder overwegen?
“Nee, ik zou beslist weer kiezen voor een Tomahawk 
Dual Chop.”

7150/8150/8550
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•  Uitblaasopening aan de zijkant
•  Groothoek aftakas
•  Hogedruk hydraulisch filter
•  Laadklep verlenging (600   
 mm)
•  Weegsysteem (zie pagina 13)
•  Opzetranden
•  Geremde as
•  Verlenging draaibare uit  
 blaasopening 
 

•  Elektronische bediening in de  
 cabine (Bluetooth)
•  Draaibare uitblaaspijp met 280°  
 rotatie
•  Dubbele invoerrotor
•  Verstelbare glijgoot  
 bij draaibare uitblaasopening
•  Laadklep schakelaar 
•  Slip- en vrijloopkoppeling op  
 aftakas
•  Verlichtingset
•  Indicator voor    
 bodemkettingsnelheid 
•  305/55 R22 wielen & spatborden

Standaarduitrusting: Opties:

Grote capaciteit met een “Wide Body”
Ideaal voor bedrijven die behoefte hebben aan een combinatie 
van wendbaarheid en grote capaciteit. De 9500 biedt deze hoge 
capaciteit en een duurzame, slijtvaste rotorbehuizing.

Zie pagina 7 voor informatie over opties Zie de specificaties op pagina’s 15 en 16 voor baalcapaciteit

Stro tot 25 m

VERDELEN

Silagebalen/Bloksilage

VOEDEREN

8m3

CAPACITEIT

Weegsysteem

9500
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•  Uitblaasopening aan de   
 zijkant

•  Groothoek aftakas

•  Weegsysteem (zie pagina 13)

•  Verlenging draaibare   
 uitblaas-opening voor extra  
 loshoogte 

•  Elektronische bediening in de   
 cabine (Bluetooth)
•  Draaibare uitblaasopening met 280°   
 rotatie
•  Dubbele invoerrotor
•  Verstelbare glijgoot  
 bij draaibare uitblaasopening
•  Laadklep schakelaar 
•  Slip- en vrijloopkoppeling op aftakas
•  Verlichtingset
•  Indicator voor     
 bodemkettingsnelheid
•  385/55 R22.5 wielen & spatborden
•  Hogedruk hydraulisch filter

Standaarduitrusting: Opties:

Enorme capaciteit en vermogen
Het grootste model in ons assortiment met een capaciteit die 
geschikt is voor 4 rechthoekige balen. De 1010 is voorzien van 
een duurzame, slijtvaste rotorbehuizing en een geremde as voor 
gebruik op meerdere locaties.

Zie pagina 7 voor informatie over opties Zie de specificaties op pagina’s 15 en 16 voor baalcapaciteit

Stro tot 25 m

VERDELEN

Silagebalen/Bloksilage

VOEDEREN

10m3

CAPACITEIT

Dubbele invoerrotor

1010
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Bewaak uw kosten
• Wegen van het voermateriaal ter controle van het rantsoen 

• Wegen van het strooisel m.b.t. de kosten

• Voorkomen van ongelijkmatig laden en onnauwkeurig ontladen.

• Verbetering van het voorraadbeheer van silage/stro.

• Verlaging van de voederkosten door verhoogde efficiency.

Gebruikersvriendelijke 
rantsoen  
selectie

Automatische tarra 
voor eenvoudig  

kalibreren

INSTELLENCONTROLEREN

Nauwkeurige levering  
van voer  

en strooisel

GEBRUIKEN

•   Opslag voor maximaal 200 ingr 
diënten

•   Automatische aanpassingen van 
de rantsoenen

•   Lading controleren

•   PC-dataoverdracht 

•   Waarschuwt de operator als het 
doelgewicht bijna is bereikt

•  ‘Memory Plus’ (M+) en ‘Recall 
Memory’ (RM) functies

•  Totaal geladen/Totaal gewicht/ 
Gemiddeld gewicht

•  ‘Hold’-toets om het scherm vast te 

zetten (bij verplaatsing van wagen)

•  Optioneel – Afstandsbediening

Weegsysteem standaard: Programmable Option:

“We gebruiken ongeveer 40 hectare minder stro.”

Jeff Gibson (foto), die in Wingham nabij Canterbury 
samen met zijn vader Mike en zijn broer Andrew 
naast een boerderij met gemengd vee ook een 
boerderijwinkel heeft, is enthousiast over de bijdrage 
die de Tomahawk 1010 sinds de aanschaf in 2012 aan 
het bedrijf levert. 

Het is een veelzijdige machine, die we inzetten 
om het vee te voeren en om een strobed aan te 
brengen in de veestallen en ook in de buitengelegen 
varkensstallen.

In de winter daalde het 
strogebruik per week van 22 naar 
slechts negen balen dankzij het 
gebruik van de Tomahawk voor 
het hakselen en verdelen van het 
stro.

Invoer meten
Voor winstmaximalisatie zijn controle 
van rantsoenen  
en strogebruik belangrijke factoren  
die helpen de kosten te reduceren. 

De met een weegsysteem uitgevoerde 
Tomahawk 1010 helpt beide factoren te 
optimaliseren.  

Stro besparen
Vroeger werden de stallen van stro 
voorzien door met een tractor en 
frontlader de stal binnen te rijden en het 
stro uit te strooien. Tegenwoordig wordt 
het stro van buiten in de stal geblazen 
en is het proces in het algemeen veel 
efficiënter.  

“In de winter gebruikten we 22 balen 
per week en tegenwoordig nog maar 
negen. En natuurlijk is er daardoor 
ook minder mest die moet worden 
uitgereden als de stallen worden 
schoongemaakt.”

Uitgebalanceerd voer
Bij het voederen “moeten we zorgen 
voor een nauwkeurig evenwicht 
tussen maïs en gras. Door de juiste 
hoeveelheid aan te bieden, voorkomen 
we verspilling. Ik vul de machine voor 
de helft met maïs, en vervolgens het 
kuilvoer erbovenop,” legt Gibson uit. 

“De freeswalsen zijn ideaal voor het 
snijden en mengen. Hoewel de walsen 
het voer niet zo grondig mengen als een 
mengwagen, produceert de machine 
mooi, luchtig voer dat door het vee met 
smaak wordt gegeten.” 

Weegcellen
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XT kunstmeststrooier
Met een nauwkeurig vierdubbel 
overlappend patroon, en een 
capaciteit tot 1350 liter en breedtes 
tot 12 m.

Andere machines in het Teagle-assortiment

Titan mestverspreiders
Ons assortiment mestverspreiders met een capaciteit 
van 6 m3 tot 20 m3 zorgt voor een fijn en gelijkmatig 
verspreidingspatroon.

Trommel-Tomahawk assortiment
Geschikt voor bijna elke toepassing, 
van het toedienen van silage tot 
het aanbrengen van strooistel in 
ligboxen en het malen van stro voor 
voer. 

Spiromix betonmixer
Diepe spiralen in de trommel zorgen 
voor een snelle en gelijkmatige mix. 
Om de trommel leeg te maken, hoeft 
u alleen de draairichting van de 
trommel om te keren.

Trommelmaalsysteem
Beschikbaar in verschillende maten. 
Om materiaal tot een consistente 
lengte tussen 13 mm en 125 mm te 
malen 

Super-ted zwaddroger
Ideaal voor het herstel van door 
regen beschadigde gewassen - uw 
garantie bij nat weer.

Trommelmodellen
De trommelmodellen in het Tomahawk-assortiment 
zijn beschikbaar met verschillende trommeldiameters 
en lengtes, waardoor ze geschikt zijn voor verwerking 
van alle ronde en rechthoekige balen.

Het Teagle -assortiment
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Legenda:
*   Met laadklep verlenging.   *** Niet geschikt voor silage in ronde balen, tenzij gesneden.

** Hefgedragen (rustend op de grond) /aanhanger.

Het bedrijfsbeleid is gericht op doorlopende verbetering en ontwikkeling. Specificaties kunnen daarom zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC

Specificaties
Uitblaastype Zijkant Draaibaar Draaibaar  Zijkant  Draaibaar

Dual Chop Nee Nee Yes Nee  Nee

Silage Ja Ja Nee Ja  Ja

Stro Ja Ja Ja Ja Ja

Capaciteit 

Invoerwalsen 1 1 1 1 1

Capaciteit (m3) 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

Aantal ronde balen van 1,5 m  Stro x 2* / Silage x 1  2 2

Aantal rechthoekige balen van 2,4 m (1,2 x 0,9 / 1,2x1,2) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Balenkamer (laadklep open) b x h x d 1.4 x 1.25 x 2.5m  1.55 x 1.25 x 2.98m

Blaasafstand (max.) 22m 20m 20m 22m  20m

Min. benodigd vermogen (pk)  60 pk (90 pk gemonteerd)  60 pk   60 pk

Afmetingen 

Totale breedte (blaaspijp gesloten) 2.2/2.27m** 1.86/2.10m** 1.86/2.10m** 2.27m  2.1m

Totale lengte (laadklep omhoog)  2.65/3.65m**  4.14m  4.14m

Overall length (tailgate down)  3.80/4.80m**  5.38m  5.38m

Totale lengte (laadklep omhoog) 2.11/2.3m** 2.29/2.59m** 2.29/2.59m** 2.41m  2.58m

Onbelast gewicht (hefgedagen) 1640kg  1640kg 1780kg 1880kg  1880kg

Wielmaat  Getrokken uitvoering 10.00/75-15.3 10.00/75-15.3 (opties beschikbaar)

Benodigde olieopbrengst (min/max) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60  35 - 60

7100 8100/8500

Specificaties
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 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC

Specificaties
Uitblaastype Zijkant Draaibaar Draaibaar  Zijkant  Draaibaar

Dual Chop Nee Nee Yes Nee  Nee

Silage Ja Ja Nee Ja  Ja

Stro Ja Ja Ja Ja Ja

Capaciteit 

Invoerwalsen 1 1 1 1 1

Capaciteit (m3) 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5

Aantal ronde balen van 1,5 m  Stro x 2* / Silage x 1  2 2

Aantal rechthoekige balen van 2,4 m (1,2 x 0,9 / 1,2x1,2) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Balenkamer (laadklep open) b x h x d 1.4 x 1.25 x 2.5m  1.55 x 1.25 x 2.98m

Blaasafstand (max.) 22m 20m 20m 22m  20m

Min. benodigd vermogen (pk)  60 pk (90 pk gemonteerd)  60 pk   60 pk

Afmetingen 

Totale breedte (blaaspijp gesloten) 2.2/2.27m** 1.86/2.10m** 1.86/2.10m** 2.27m  2.1m

Totale lengte (laadklep omhoog)  2.65/3.65m**  4.14m  4.14m

Overall length (tailgate down)  3.80/4.80m**  5.38m  5.38m

Totale lengte (laadklep omhoog) 2.11/2.3m** 2.29/2.59m** 2.29/2.59m** 2.41m  2.58m

Onbelast gewicht (hefgedagen) 1640kg  1640kg 1780kg 1880kg  1880kg

Wielmaat  Getrokken uitvoering 10.00/75-15.3 10.00/75-15.3 (opties beschikbaar)

Benodigde olieopbrengst (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

 Draaibaar Zijkant Draaibaar Draaibaar  Zijkant Draaibaar Zijkant Draaibaar

 Ja  Nee Nee Ja Nee Nee Nee Nee

 Nee  Ja Ja Nee   Ja*** Ja*** Ja*** Ja***

 Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

 

 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 3 3 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 1.55 x 4.00m                             1.70 x 1.58 x 5.70m

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

 60 pk  80 pk 80 pk 80 pk 80 pk 80 pk 80 pk 80 pk

 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 (opties beschikbaar)                           305/55 R22   385/55 R22.5

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

9500 1010

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

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk   web: www.teagle.co.uk

Met meer dan 30 jaar ervaring in 
het ontwerpen en fabriceren van 
strohakselaars, kunt u vertrouwen op 
zekerheid met uw keuze voor Teagle. 
 
Neem vandaag nog contact met ons 
op om uw individuele wensen te 
bespreken!

Bel met onze 
verkoopafdeling:
0318-576916

Importeur:

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

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


