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FLOW PLUS SYSTEM



Innehåll

vi står bakom dig

Teagle Machinery grundades för mer än 70 år 
sedan och tillverkade den första Tomahawk 
balsnittaren 1983.

Vi är fortfarande ett familjeföretag som 
fokuserar på att uppfylla våra kunders krav, 
oberoende om de finns direkt i vår närhet eller 
i något av de 35 länder runt om i världen dit vi 
regelbundet levererar våra maskiner.

Redan för första början har våra maskiner 
konstruerats för att vara enkla, robusta och 
lätta att använda. Vi står fortfarande för dessa 
värden och alla våra produkter testas utförligt 
på gårdar runt om i världen för att garantera 
att de arbetar tillförlitligt dag ut och dag in, 
även vid tuffa förhållanden.

Företaget har nu omkring 140 anställda,
de flesta vid vår 15 000 m2 stora
produktionsanläggning i Cornwall, England.

Etablerad teknisk spetsteknologi
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TOMAHAWK Serien

En modell för just dina behov

7100 8100 8500

10109090

Styrkan ligger i detaljerna - genom att vi under de senaste 30 åren 
har fokuserat på maskiner för utfodring och halmning kan vi erbjuda 
en maskin som uppfyller just dina behov.

Erfarenhet - tusentals jordbrukare drar varje dag nytta av vår 
erfarenhet av att konstruera och tillverka maskiner som håller vad de 
lovar när det gäller prestanda och tillförlitlighet.



Varför äga en balsnittare?
Spara tid och pengar!

För halmning
Mindre arbete - en person kan
snabbt och enkelt badda för
boskap.

Spara halm - användare berättar
att de sparar upp till 30%.
Halmen sprids jämnt över hela
halmområdet. Sprid bara den
mängd halm som behövs i varje
bås.

Renare och friskare djur
halm snittas lätt för förbättrad
fuktuppsugning och bättre komfort
för djuren. Eftersom halmen inte
hackas behåller bädden sin struktur
och ger en mer hygienisk miljö.
I bås - halm snittas och sprids enligt
dina krav och behov.

Bättre gödsel - halmen blandas in
jämnare i gödseln och underlättar
spridningen på fältet.

Säkrare bäddning - man behöver
inte gå in i båsen.

För utfodring
En maskin, två jobb
halma och utfodra med alla
Tomahawk modeller*

Mångsidighet - Om du kan bala
den kan vi snitta den! Blockensilage
eller balad ensilage*, hö och
rotfrukter.*

Förbättra acceptansen -
Användare beskriver förbättrad 
foderomsättning av snittat 
balensilage, djuren kan inte sortera 
vilket minskar spill. 

För bearbetning
Förbered halm för foderblandare
genom att använda vårt unika
“Dual Chop”.

Ökad effektivitet - minskar
blandningstiden.

Effektiv foderomsättning
Noggrant snittad halm förbättrar
matsmältningen.

Förhindrar överbearbetning av
ensligale i en komplett blandad
ranson.

Behovsstyrd bearbetning - inget
lager behövs. 

321

* ej Dual Chop
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Fördelar



Fördelar med Tomahawk

Tomahawk fördelar
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Prestanda
Tomahawks maskiner är starkare och
bearbetar material snabbare så att du spar
både tid och pengar.

Intelligent Design
Teagle använder modernaste 
programvaror under hela 
designprocessen för att säkerställa att 
styrka byggs in där den behövs som mest.

Utprovad och testad
Ingen bal är lik den andra. Därför gör vi
test, efter test, efter test med de tuffaste
balarna runt om i världen.

Kundservice
För en enastående uppbackning av
våra kunder har vi ett stort nätverk med
återförsäljare som i sin tur backas upp
av våra erfarna försäljnings- och service
team.

Tillförlitlighet
Med enkla, robusta drivanordningar och
styrdon arbetar Tomahawk hårdare för dig
veckans alla dagar, alla årets veckor.
Mångsidig och praktisk.

Mångsidig och praktisk
Utfodring eller bäddning, Tomahawks
maskiner når platser andra balsnittare inte
kommer i närheten av.

Restvärde
Maximal kvalitet i konstruktion och
lackering innebär att Tomahawks
maskiner bibehåller sitt höga värde under
lång tid. Kvalitetskomponenter används
i alla delar och ståldelar förbehandlas och
pulverlackas.

Tillverkad i Storbritanien
För att hålla igång din Tomahawk
håller utvalda Teagle
återförsäljare ett
komplett lager med 
originalreservdelar.

Värde för pengarna - imponerande återbetalningstid

Dessa siffror beräknades med uppgifter
från Tomahawk användare 12 månader
efter att de bytt från ett manuellt
bäddsystem.

Observera: Alla faktorer måste betraktas
inklusive varuvärden, driftkostnader för
traktorer, timlöner och ökat välmående
hos djuren.

Teagle Tomahawk ägare tjänar redan på en enastående återbetalningstid på investeringen. 

• Greater output than ever before. 

• Consistent and even feed rate,   
 even with the most difficult materials.

• Controlled delivery of material at  
 low fan speeds.

NOW AS STANDARD

FLOW PLUS SYSTEM
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Våra nyheter
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Vår trepunktsburna Tomahawk har fått en komplett ny konstruktion och ger en oöverträffad kapacitet
och överlägsen prestanda med bibehållen flexibilitet och översikt över balkammaren.

Förbättrad design

En kapacitet på 3 m3, en 
ökning med 20% jämfört med 
dess föregångare. Högre sidor
minskar risken för 
materialspill från kammaren.

2

Dual Chop

Det unika Dual Chop
systemet finns också på den 
trepunktsburna varianten av 
7150. Sprid lång halm eller 
snitta det kortare med en  
enda knapptryckning.

3 Snabbkoppling

Mindre besvär, modellen 7100
har ett snabbkopplingssystem
för de nedra länkarmarna
vilket spar tid vid till- och
frånkoppling.

4

Flow Plus

Bättre utmatning,
konstant och jämn
matning och kontrollerad
materialleverans med låga
fläktvarvtal.

1

Fokus på bekväm produktionsökning

Andrew Thomas och hans familj driver en gård med drygt 230 hektar
strax utanför Mabe i sydvästra Cornwall. De fokuserar på att hålla en hög
produktivitet med 130 Holstein kor som vanligtvis producerar över 10
000 liter mjölk och ungefär lika många ungdjur.

500 liter mer per ko

Andrew har arbetat med olika system för sitt djurbestånd och har
upptäckt att han kan optimera produktiviteten per ko genom att
förbättra deras välmående genom att hålla djuren i halmade inhägnader
i stället för i bås. Skötseln av dessa inhägnader kräver “lite halm ofta”
vilket innebär att en ny halmbädd läggs två gånger om dagen, veckans
alla dagar.

Spar arbete - och 25 % halm

För att kunna hantera skötseln av bäddarna, vilket kräver att ungefär
900 halmbalar sprids per år, är en mekanisk balrivare en avgörande del
i det dagliga arbetet. Andrew har sett att de kan spara omkring 25 till
30 % halm och omkring en arbetstimme per dag sedan de slutade lägga
bäddarna manuellt.

Besvärliga balar? - Inga problem.

Eftersom den bästa halmen reserveras för mjölkkorna har man under
de senaste säsongerna haft en del besvärliga balar. Det är anledningen
till att Andrew nu arbetar med sin tredje Tomahawk som han valde
efter en demonstration av de mest populära maskinerna. Avgörande
var spridningsvidden, möjligheten att hantera besvärliga balar och den
enkla utformingen av den elektroniska manöverenheten.

Andra fördelar

Tomahawk 7100, som sitter på en John Deere 6430, finns även som
uppbackning till blandningsvagnen som finns på gården. Gödsel
mockas ut komplett varje månad och Andrew har sett att den är “helt
annorlunda” än när bäddarna lades för hand. “Halva jobbet är redan gjort
eftersom halmen är ordentligt blandad med gödseln”.

Enkel övergång till den nya Tomahawk 7100

Skulle Andrew välja en till? Han har nyss gått från 808 till den nya
Tomahawk 7100. Efter att Andrews son Will (bilden) som arbetar med
balrivaren hade provat den nya maskinen lade han märke till det
jämnare flödet från utkastet, den snabbare bearbetningstiden och flera
förbättringar som underlättar.



TOMAHAWK 7100
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• Vridbart utkast med 280° rotation
• Enkel rivarvals
• Justerbar foderränna på modell        
   med vridbart utkast
• Frihjul och lamellkoppling på
   kraftuttaget
• Visning av hastigheten på
  bottenmattan
• Snabbkopplingssystem
• Kabelbundna reglage

Standardutrustning:

• Utkastarrör på sidan
• Vägbelysning
• Förlängning av bakluckan - rekom 
   menderas för fullstora fyrkantbalar
• Vidvinkel-PTO (bogserade modeller)
• Bogseringssats eller styrhjul
• Fjärrstyrning baklucka
• Hydraulfilter för högtryck
• Elektroniska reglage i hytten

Tillval:

Info om tillval sid 7 Se specifikationssidorna 15-16 för balkapacitet

Kompakt prestanda
7100 modellen ger en maximal frihet vid manövreringen
utan att tumma på prestandan.
Brandklassad – godkänd av Brandskyddskommitén med
utmatningsdetaljer i rostfritt stål.

Halm upp till 22m

SPRIDER

Balat ensilage/hö

UTFODRING

3m3

KAPACITET

se sid 9 - 10

DUAL CHOP TILLVAL

Bogserat alternativ



Egenskaper
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Konstant utmatning

Balmothållets konstruktion
arbetar tillsammans med
rivspetsarna och knivarna
på rotorn för att skapa en
bra rullning hos balen och
därmed en konstant hög
utmatningshastighet med alla
typer av material.

6

Enkel lastning

Bakluckan är utsvängd för
enkel självlastning och stöds
upp av två hydraulkolvar så
att väldigt tunga balar kan
lastas.

2

Kraftiga golvkedjor

Kraftiga golvkedjor med
bultade medbringare för
enkelt underhåll. Gripare
svetsade på spjälorna
säkerställer en bra matning  
av balarna.

3

Robust transmission

Kedjedrivning av
rivarvalsarna garanterar
en tillförlitlig överföring av
maximal kraft.

5

Effektiv kastlängd  

Fläkt med stor diameter
(1500 mm modell 8100, 1650
mm modell 8500) med åtta
vida vingar ger ett enormt
luftflöde.

7

Visuell feedback

Indikatorn förser operatören
med visuell vissning av
kedjans hastighet.

4

Fingertoppsstyrning

Robusta intuitiva elektroniska
reglage (tillval) för 
okomplicerad och  
problemfri drift.

1

Enkelt underhåll

Om ett främmande föremål
orsakar skador på vingarna
kan de tas loss, repareras
eller bytas ut utan att fläkten
måste tas bort och utan att
maskinen måste delas.

8
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TOMAHAWK 8100

• Dubbla utkastarrör
• Utkastarrör på sidan
• Vägbelysning
• Fjärrstyrning baklucka
• Förlängning av bakluckan
• Vidvinkel-PTO
• 11.5/15 hjul
• Hydraulfilter för högtryck
• Avskärmningsplåtar
• Elektroniska reglage i hytten

• Vridbart utkast med 280°
   rotation
• Enkel rivarvals
• Justerbar foderränna på modell
  med vridbart utkast
• Frihjul och lamellkoppling på
  kraftuttaget
• Visning av bäddhastighet
• 10.5/15 hjul
• Kabelbundna reglage

Standardutrustning: Tillval:

Marknadsledaren
Den mest populära balsnittaren på marknaden. Vår progressiva
teknik ger överlägsen tillförlitlighet och prestanda.
Brandklassad – godkänd av Brandskyddskommitén med
utmatningsdetaljer i rostfritt stål.

Info om tillval sid 7 Se specifikationssidorna 15-16 för balkapacitet

Vridbart utkast med 280° rotation

Halm upp till 22m

SPRIDER

Block/balat ensilage

UTFODRING

3.5m3

KAPACITET

se sid 9 - 10

DUAL CHOP TILLVAL



Tillval
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Utkastalternativ

Vägbelysning

Krävs för körning på
allmän väg, front- och
bakmarkeringarna ser till att
du kan köra säkert ute på
vägar (standard på 1010).

Lasta balar utan att du måste
gå tillbaka till hytten, perfekt
vid borttagning av nät eller
snören (standard på alla
modeller utom 7100 & 7150).

Avskärmningsplåtar

Öka kapaciteten för löst
material (finns att få till 8100,
8150, 8500 & 8550
modeller).

Reglage 

Elektronisk kontrollbox är
standard på modeller från
8500 samt Dual Shop.

Öka kapaciteten och
underlätta lastning, lätt att
montera på en standardlucka
(behövs inte på 1010). Detta
möjliggör lastning av två
Ø180 cm balar.

Stödhjul

Om de monteras på mindre
traktorer kan stabiliteten hos
monterade Tomahawk 7100
och 7150 modeller förbättras
genom att man monterar
styrhjulen som finns som tillval.

Utkastarrör på sidan

Leverera bara på höger sida, med
något längre utkastvidd än det
vridbara utkastet. Utmatningshöjden 
är lägre för enklare åtkomst till låga
byggnader. Utkastet kan höjas eller
sänkas efter behov.

Vridbart utkast SC

För en flexibel leverans roterar
utkastet 280° vilket gör att
man kan styra materalet dit det
behövs. En justerbar foderränna
monteras för exakt placering av
fodermaterial.

Dubbelt utkast TC

Dra nytta både av fördelarna med
utkastarröret på sidan och av det
vridbara utkastarrörets flexibilitet.
Växla utmatningen mellan de båda 
utkastarrören med en enkel
knapptryckning (finns endast på
8100 och 9090).

21

3

5

4

6

1 2 3

Fjärrstyrningsenhet
för baklucka och
bottenmatta

Förlängning av
bakluckan
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TOMAHAWK 8500

•  Utkastarrör på sidan

•  Vägbelysning

•  Förlängning av bakluckan

•  Vidvinkel-PTO

•  11.5/15 hjul

•  Hydraulfilter för högtryck

• Elektroniska reglage i hytten
• Vridbart utkast med 280° rotation
• Enkel rivarvals
• Justerbar foderränna på modell med
  vridbart utkast
• Fjärrstyrning baklucka
• Frihjul och lamellkoppling på
  kraftuttaget
• Visning av bäddhastighet
• 10.5/15 hjul

Standardutrustning: Tillval:

Proffsens val
Ett bredare chassi för större kapacitet och enklare lastning
av stora balar. Utsatta delar i fläkthuset är klädda i Hardox®
kvalitetsstål och ger en livslängd motsvarande industriell
användning. Högre fläktkapacitet för ökad kastlängd.
Brandklassad – godkänd av Brandskyddskommitén med
utmatningsdetaljer i rostfritt stål.

Info om tillval sid 7 Se specifikationssidorna 15-16 för balkapacitet

Halm upp till 25m

SPRIDER

Block/balat ensilage

UTFODRING

4.5m3

KAPACITET

se sid 9 - 10

DUAL CHOP TILLVAL

Enkel rivarvals

Fjärrstyrningsenhet
för baklucka och
bottenmatta



Dual Chop
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Ultimat mångsidighet Kraftig konstruktion
Perfekt anpassad för att backa in i bås ger 7150 Dual
Chop den flexibilitet som krävs utan att tumma på
prestandan.

8550 Dual Chop har utvecklats med ett fläkthus i Hardox, vilket
ger en förbättrad nötningsbeständighet dag ut och dag in och
därmed en tillförlitlighet även under tuffa förhållanden.

Det unika “Dual Chop” systemet finns med vridbart utkast på följande modeller:
7150 monterad (ovan till vänster), 8150 bogserad (visas inte), 8550 bogserad (ovan till höger)

Snitta kort/sprid långt med en knapptryckning
“‘Dual Chop” systemet omfattar en rad indragbara knivar som kan omplaceras med en enda knapptryckning för att ändra halmutmatningen
från kort material (ungefär 50 mm) till vanlig halm och tillbaka på bara några få sekunder när det behövs.

3. Såll
Halmen passerar sedan genom
ett såll bakom knivkassetten.
Om halmen är för lång förs den
tillbaka genom knivbladen av
rivarvalsen.

4. Förslutningsplåt
När knivbladen och
förslutningsplåten, grön på
bilden; höjs upp passerar halm
över sållet och kastas ut utan
att snittas.

5. Fläktkammare
Halm som passerar genom
eller över sållet dras direkt in i
fläktkammaren för att kastas ut.

2. Knivar
När knivarna sänks, halmen
snittas mellan rivkrokarna och
knivsektionerna.

1. Rivarvals
Halmen kardas av från balen med
rivkrokarna som är placerad på
rivarvalsen. 2

1

3

4

5

“Dual Chop” i det läge där halmen snittas kort.
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7150/8150/8550

Fördelar med att förbehandla material
Snittad halm behövs för olika ändamål, inklusive extra matning för fullfoder eller bäddning för boskap.

Spara tid och bränsle
Tid och bränsle kan sparas
genom att man bearbetar
halmen innan den tillförs en
fullfoderblandning. 60 000
hackningar per minut ger en
snabb och konstant prestanda.

Förbearbeta halm så att 
blandarvagnen inte måste blanda 
under lång tid och minska på  
så sätt problemen med 
överbearbetning av ensilaget  
i ransonen.

Ingen överbearbetning 
Att hacka ner materialet till en
medellängd på 50 mm med rena
snittändar innebär att du kan få fram ett
perfekt fodermaterial och därmed få en
perfekt stimulering av idisslandet och
ökad mjölkproduktion. Vid halmning av
bås är snittat material tillräckligt fint för
pumpdrivna gödselsystem.

Kort materiallängd

1 2 3

En maskin, tre jobb
Gordon Ross (bilden) driver en blandgård i West Midlands med
omkring 340 mjölk- och köttdjur. Gordon sökte en maskins för att
halma både bås och fållor med halm som odlas på gården. Gordon
tittade på olika maskiner men ansåg att
“Tomahawk Dual Chop var den
enda maskinen som kunde klara 

båda jobben, snitta kort halm för
bås och sprida lång halm för öppna fållor”.

Dual Chop gör det enkelt att bädda fållor och bås

Gordon förbrukar omkring 1 500 rundbalar per år och säger: “Det
är så enkelt att halma att både fållor och bås bäddas varje dag
utifrån principen lite och ofta för att hålla djuren renare”. Även
med det här systemet spar man halm eftersom halmen sprids
jämnt över bäddarna och om man inte behöver en hel bal låter
man den vara kvar i maskinen, klar att använda nästa dag.

… och den används också vid utfodring
Dessutom “kan maskinen användas för att bearbeta

halm för utfodring eftersom man kan variera
materiallängden så att den passar sållet genom

att aktivera knivbladen delvis”.

Skulle Gordon Ross överväga att titta på 
en alternativ balsnittare i framitden?

“Nej - jag skulle definitivt skaffa en till Tomahawk 
Dual Chop.”



TOMAHAWK 9090
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• Dubbla utkastarrör

• Utkastarrör på sidan

• Vidvinkel-PTO

• Hydraulfilter för högtryck

• Kabelbundna reglage

• 12.5 -15 hjul

• Belysning

• Förlängning av bakluckan 

• Elektroniska reglage i hytten
• Vridbart utkast med 280° rotation
• Dubbla rivarvalsar
• Justerbar foderränna på modell       
 med vridbart utkast
• Fjärrstyrning baklucka
• Frihjul och lamellkoppling på
  kraftuttaget
• Visning av bäddhastighet
• 11.5/80-15.3 hjul

Standardutrustning: Tillval:

Den klassiska balsnittaren
Perfekt lämpad för lantbrukare som behöver en kombination
av flexibel användning och hög kapacitet. 9090 är den klassiska
maskinen för utfodring av pressat ensilage och halmbäddning.
Brandklassad – godkänd av Brandskyddskommitén med
utmatningsdetaljer i rostfritt stål.

Info om tillval sid 7 Se specifikationssidorna 15-16 för balkapacitet

Halm upp till 22 m

SPRIDNING

Pressat/balat ensilage

UTFODRING

6m3

KAPACITET
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TOMAHAWK 1010

•  Utkastarrör på sidan

•  Vidvinkel-PTO

•  Vägningskammare  
 (se sida 13)

•  Förlängning till det vrid  
 bara utkastet för att öka   
 utkastningshöjden

• Elektroniska reglage i hytten
• Vridbart utkast med 280° rotation
• Dubbla rivarvalsar
• Justerbar foderränna på modell
 med vridbart utkast
• Fjärrstyrning baklucka
• Hydraulfilter för högtryck
• Frihjul och lamellkoppling  
 på kraftuttaget
• Visning av bäddhastighet
• 385/55 R22.5 hjul

Standardutrustning: Tillval:

Massiv kapacitet och prestanda
1010 klarar upp till 4 fyrkantbalar eller rundbalar. Slitstark plåt i
fläkthuset som standard. Håll koll på dina kostnader med tillvalet
vågceller. Brandklassad – godkänd av Brandskyddskommitén med
utmatningsdetaljer i rostfritt stål.

Info om tillval sid 7 Se specifikationssidorna 15-16 för balkapacitet

Halm upp till 25 m

SPRIDNING

Pressat/balat ensilage

UTFODRING

10m3

KAPACITET

Dubbla rivarvalsar



Vågceller
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Övervaka dina kostnader
• Vägning av fodermaterial för att kontrollera dieter.

• Vägning av bäddmaterial för att övervaka kostnader.

• Förebygga inkonsekvent lastning och felaktig urlastning.

• Förbättra foder/halmningshanteringen.

• Minskning av foderkostnader ned hjälp av förbättrad effektivitet.

Användarvänligt val
av diet

Automatisk tara
för okomplicerad

kalibrering

STÄLL INKONTROLLERA

Exakt leverans av
foder- och 

halmmaterial

KÖR

• Kan lagra upp till 200 ingredienser

• Automatisk justering för ransonen

• Hämta granskning

• Dataöverföring till PC

• Informerar operatören om att

  målvikter uppnås

• Memory Plus (M+) och Recall
Memory (RM) funktioner.
• Totala laster/totalvikt/medelvikt
• “Håll” knapp för att frysa displayen
(när maskinen flyttas)
• Tillval – fjärr- och serieportar

Standard vågceller: Programmerbart
alternativ:

“Vi förbrukar omkring 40 hektar mindre halm.”

Jeff Gibson (bilden), som driver ett företag med
djurhållning och gårdsbutik tillsammans med sin
far Mike och brodern Andrew i Wingham i närheten
av Canterbury, är nöjd med det bidrag som deras
Tomahawk 1010 står för sedan den införskaffades
2012.
Det är en mångsidig maskin och vi använder den för
utfordring och halmning till boskapen och våra grisar
som lever utomhus.”

Halmförbrukningen minskade
från 22 till bara nio blarar per
vecka under vintern, tack vare
finfördelningen och spridningen
med Tomahawk.

Mätning av förbrukningen
För att maximera avkastningen, 
är kontroll av ransoner och 
halmförbrukning viktiga faktorer för att 
hålla kostnaderna under kontroll - och 
Tomahawk halmrivaren hjälper till i båda 
avseenden.

Att lägga till ett vägningssystem till 
en maskin som fördelar både foder 
och bäddmaterial hjälper till att 
kontrollera förbrukningen inom båda 
användningsområdena.

Spara halm
Tidigare halmades inhägnaderna med 
en traktor och en lastare genom att man 
skakade av halmen från skopan.
Nu kastas halmen in utifrån inhägnaden 
och ger en mycket effektivare process. 
“Under vintern förbrukade vi 22 balar 
per vecka, nu är vi nere på nio balar 
under samma tid. Naturligvis innebär 

det också mindre gödsel att mocka ut 
och sprida när vi gör rent inhägnaderna.”

Balanserad utfodring
Vid utfodring - “vi måste balansera 
majs och gräs och få rätt mängd 
för att minimera spillet. Jag fyller 
maskinen till hälften med majs med 
hjälp av en frässkopa och tar sedan 
ur bitar ur ensilagebalar och placerar 
dem högst upp”, förklarar Jeff Gibson. 
“Rivtrummorna gör ett bra jobb med 
snittning och blandning – och även om 
de kanske inte blandar så noga som en 
dietblandare producerar maskinen ett 
bra löst foder som djuren gärna äter.”



14

Teagle Serien

Andra maskiner i Teagle-serien

Balsnittare med trumma

Lämplig för nästan alla typer av användning, från
ensilageutfodring. till bäddning av bås eller snitta
halm för utfodring.

Super-ted strängluftare

Främja snabbare torkning och bibehåll
skördekvaliteten, perfekt för insamling av
regnskadade skördar.

Trummodeller

Trumserien från Tomahawk finns med olika
trumdiametrar och längder, vilket gör dem
lämpliga för hantering av alla runda och
fyrkantiga balar.

Trumma med hammarsåll

Finns med olika sållstorlekar för att hacka
material till en jämn längd, från 13 mm till
125 mm.
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* Med förlängning av bakluckan.  *** Ej lämplig för rundbalar om dessa ej är snittade.

**  Monterad (vilar på marken) /bogserad. 

Företagets policy innebär ständig utveckling och förbättringar, vilket gör att specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Specifikation

Utkast Sida Vridbart Vridbart Sida Vridbart Dubbelt

Dual Chop Nej Nej Ja  Nej Nej Nej

Ensilage Ja Ja  Nej Ja Ja Ja

Halm Ja Ja  Ja  Ja Ja Ja

Kapacitet 

Rivarvalsar 1 1 1 1 1 1

Kapacitet (m3) 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5

Antal 150 cm rundbalar  Halm x 2* / Ensilage x 1  2 2 2

Antal 180 cm rundbalar 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Balkammare (nedfälld baklucka) B x H x D  1.4 x 1.25 x 2.5m    1.55 x 1.25 x 2.98m

Räckvidd fritt utblås (max.) 22m 20m 20m 22m 20m 22m

Min. traktor PTO hk  60 hk (90 hk 3-punktsmonterad) 60 hk  60 hk  60 hk

Dimensioner 

Totalbredd (stängd baklucka) 2.2/2.27m** 1.86/2.10m** 1.86/2.10m** 2.27m 2.1m 2.1m

Totallängd (uppfälld baklucka)  2.65/3.65m**  4.14m 4.14m 4.14m

Totallängd (nedfälld baklucka)  3.80/4.80m**  5.38m 5.38m 5.38m

Totalhöjd (stängt utkast) 2.11/2.3m** 2.29/2.59m** 2.29/2.59m** 2.41m 2.58m 2.81m

Vikt olastad 1640kg  1640kg 1780kg 1880kg 1880kg 2020kg

Däckstorlek  bogserad modell 10.00/75-15.3   10.00/75-15.3 (alternativ finns)

Oljeflöde en enkelverkande + en fri retur (min/max) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

7100 8100/8500
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Tekniska data

 7100 7100 SC 7150 SC 8100  8100 SC  8100 TC

Specifikation

Utkast Sida Vridbart Vridbart Sida Vridbart Dubbelt

Dual Chop Nej Nej Ja  Nej Nej Nej

Ensilage Ja Ja  Nej Ja Ja Ja

Halm Ja Ja  Ja  Ja Ja Ja

Kapacitet 

Rivarvalsar 1 1 1 1 1 1

Kapacitet (m3) 3.0 3.0 3.0 3.5 3.5 3.5

Antal 150 cm rundbalar  Halm x 2* / Ensilage x 1  2 2 2

Antal 180 cm rundbalar 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

Balkammare (nedfälld baklucka) B x H x D  1.4 x 1.25 x 2.5m    1.55 x 1.25 x 2.98m

Räckvidd fritt utblås (max.) 22m 20m 20m 22m 20m 22m

Min. traktor PTO hk  60 hk (90 hk 3-punktsmonterad) 60 hk  60 hk  60 hk

Dimensioner 

Totalbredd (stängd baklucka) 2.2/2.27m** 1.86/2.10m** 1.86/2.10m** 2.27m 2.1m 2.1m

Totallängd (uppfälld baklucka)  2.65/3.65m**  4.14m 4.14m 4.14m

Totallängd (nedfälld baklucka)  3.80/4.80m**  5.38m 5.38m 5.38m

Totalhöjd (stängt utkast) 2.11/2.3m** 2.29/2.59m** 2.29/2.59m** 2.41m 2.58m 2.81m

Vikt olastad 1640kg  1640kg 1780kg 1880kg 1880kg 2020kg

Däckstorlek  bogserad modell 10.00/75-15.3   10.00/75-15.3 (alternativ finns)

Oljeflöde en enkelverkande + en fri retur (min/max) (l/min) 35 - 60 35 - 60 35 - 60  35 - 60 35 - 60 35 - 60

 8150 SC  8500 8500 SC 8550 SC 9090 9090 SC 9090 TC  1010   1010 SC

 Vridbart Sida Vridbart Vridbart  Sida Vridbart Dubbelt Sida  Vridbart

 Ja  Nej Nej Yes Nej Nej Nej Nej  Nej

 Nej  Ja  Ja  Nej Ja*** Ja*** Ja*** Ja***  Ja***

 Ja  Ja  Ja  Ja  Ja Ja  Ja  Ja  Ja

 

 1  1 1 1 2 2 2 2  2 

 3.5  4.5 4.5 4.5 6.0 6.0 6.0 10.0  10.0 

 2  2 2 2 2*** 2 *** 2*** 3***  3*** 

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

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

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

 60 hk  80 hk 80 hk 80 hk 60 hk 60 hk 60 hk 80 hk  80 hk 

 

 2.1m  2.44m 2.16m 2.16m 2.27m 2.1m 2.27m 2.42m  2.42m

 4.14m  4.14m 4.14m 4.14m 5.1m 5.1m 5.1m 6.17m  6.17m

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

 2.58m 2.59m 2.77m 2.77m 2.54m 2.60m 2.81m 2.93m  2.93m

 2255kg  2080kg 2080kg 2415kg 2440kg 2440kg 2580kg 3580kg  3590kg

   10.00/75-15.3 (alternativ finns)    11.5/80-15.3 (alternativ finns)    385/55 R22.5

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

9090 1010



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

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

Kontakta oss
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vi står bakom dig

Huvudkontor
0935-399 00

TILLSAMMANS SKAPAR VI EN 
BRA DAG - EN TREJONDAG.

Trejon, med huvudkontor i Vännäsby utanför Umeå, har mer än 
30 års erfarenhet av att välja ut, leverera och serva maskiner som 
ska underlätta din vardag. Vi vet vad som krävs för att just din 
arbetsdag ska bli så enkel och bra som möjligt – för att varje dag 
ska bli en Trejondag helt enkelt.

Vi är en av de ledande maskinleverantörerna inom lantbruk, 
skogsbruk och entreprenad via ett rikstäckande nät av lokala 
återförsäljare.

HITTA DIN NÄRMASTE ÅTERFÖRSÄLJARE
PÅ TREJON.SE


