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Teagle Machinery Ltd grundades för över 
70 år sedan och började tillverka Tomahawk 
balsnittare 1983.

Vi är fortfarande ett familjeföretag som 
fokuserar på att uppfylla våra kunders 
önskemål antingen lokalt eller i något av de 35 
länder världen över dit vi regelbundet levererar 
maskiner.

Vår utgångspunkt har varit att konstruera 
maskiner som är enkla, robusta och 
lättanvända. Vi står fortfarande för dessa 
värderingar och alla våra produkter genomgår 
omfattande tester på gårdar över hela världen 
för att säkerställa att de fungerar tillförlitligt 
dag efter dag, under de allra tuffaste 
förhållandena.

Företaget har för närvarande omkring 150 
anställda, de flesta av dem vid vår 14 750m2 
stora produktionsanläggning i Cornwall, 
England.

Etablerad spetsteknologi



TOMAHAWK sortiment

En modell som passar dina behov

404/404M/4040
400 Series 500 Series 500XL Series

505/505M/5050 505XL/505XLM/5050XL

Kvalitet – Från de senaste designmetoderna 
till tillverkning i vår produktionsanläggning, 
Tomahawk är byggda för pålitlighet dag 
efter dag.

Prestanda – Antingen för att fodra eller för 
att ströa, Tomahawk spar din tid och dina 
pengar.

Erfarenhet – Berätta om dina krav för oss 
och vi föreslår en Tomahawk som passar din 
användning.



Vi förlitar oss mycket på 
maskinen, den måste 

arbeta varje dag under 
året och eftersom 

den är så pålitlig 
behöver vi bara 

byta ut slitdelar.
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Styrka och driftsäkerhet

Tomahawk 404M halmar över 15 000 balar
Graeme Cock brukar 800 hektar med sin bror Patrick på de böljande 
kullarna i South Devon. Under de senaste 25 åren har verksamheten 
utökats och utvecklats från ungefär 100 kor till den nuvarande 
besättningen om 600 högavkastande kor, huvudsakligen rasen 
Holstein, vilket i medeltal ger 12 000 liter. Alla kor mjölkas tre gånger 
per dag. På omkring 120 hektar odlas majs och på ytterligare 120 
hektar odlas spannmål.

Ett rent och bekvämt ströbäddsystem för liggbås

Strax efter att Graeme och Patrick tog över gården, tog de en 
närmare titt på bäddarna i liggbåsen för sina mjölkkor. Deras prioritet 
var att hålla korna rena och bekväma och åstadkomma optimal 
liggtid.

- Sand är en bra produkt men att hantera sand i gödseln passar inte 
vårt system.

En Teagle Tomahawk 404 införskaffades vilken snittade halmen 
kort och levererade den till liggbås på båda sidor allt efter att den 
kördes längs mittgången. Maskinens manöverbarhet runt trånga 
gårdsplaner och dess låga effektbehov passade anläggningen.

För ungefär 15 år sedan uppgraderades Tomahawk T404 till en 
Tomahawk T404M, försedd med ett hammarsåll på 21mm. Denna 
maskin slår loss halmstråna och ger en jämn snittlängd. Den mest 
betydelsefulla egenskapen enligt Graeme är att det inte finns några 
knivar vilket gör att maskinen inte kräver så mycket underhåll när det 
finns sten i halmen.

- I kombination med madrasser är korna rena och bekväma, tillägger 
Graeme.  Det måste sägas att Graeme och Patrick är noggranna i 
att underhålla detta område; liggbåsen för de högavkastande får 
fräsch halm tre gånger om dagen och för de medelavkastande och 
kvigorna två gånger per dag. Det gör att varje ko får 2.5kg halm per 
dag.

Graeme funderar på att byta från rundbalar till fyrkantsbalar. Det kan 
åstadkommas genom att helt enkelt förlänga trumman. Förmågan 
att bearbeta större balar gör det även möjligt för Graeme att 
använda maskinen för att förbearbeta halm.

Korrekt preparering av halm för utfodring

- Halm är en del av verktygsuppsättningen för att hantera sinkor 
effektivt. Vi tillsätter runt 5kg halm i fodergivan för sinkor, men allt 
handlar om prepareringen. Vad är det för mening med att tillsätta 
dyrbar halm i fodergivan om korna ändå inte äter det?

Graemes rättframma inställning att driva gården är även till hjälp 
för honom i egenskap som ordförande för Mole Valley Farmers, 
en organisation med 8000 lantbrukare/andelsägare. Denna länk 
ger dessutom Graeme värdefull insikt i det senaste synsättet på 
boskapshållning, hjälper honom att skräddarsy foderstrategier och 
ha en miljö som ger bäst avkastning från hans besättning.



Mjölk Nöt Gris Fjäderfä Marktäckning

För ströbädd
Renare och friskare djur –
lätt snittad halm förbättrar 
fuktabsorberingen för renare 
liggområden.

Spar halm – användare rapporterar 
regelbundet upp till 30% 
besparingar genom att sprida 
nödvändig mängd halm jämt över 
ströbädden.

Mindre arbete – en person kan 
snabbt och enkelt ströa åt djuren.

Säkrare – inget behov att gå in i 
hagen.

Bättre gödsel – halm blandar sig  
väl med gödseln.

För utfodring
En maskin, två jobb  
ströa och fodra med samma 
maskin.

Mångsidighet – Om du kan bala 
den, kan vi snitta den! Block- eller 
balensilage, hö och rotfrukter.

Ökad smaklighet – användare 
rapporterar förbättrad 
foderomsättning av snittat 
balensilage.

Mindre spill – minskning av 
selektiv fodring/djuren ratar inte 
foder.

För bearbetning
Förbehandla halm för foder.

Bra konsistens – producera en 
konsekvent kort och smaklig 
foderkomponent.

Behovsstyrd bearbetning – inget 
behov för lagring.

Ökad effektivitet – minskar 
blandningstiden.

Förhindrar överbearbetning – 
för ensilage i fullfodermix.

1 31 2

Användning
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Tomahawk 404M halmar över 15 000 balar Varför äga en Teagle balsnittare?



Översikt
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Hur den fungerar

BYGGD FÖR ATT MÖTA DINA BEHOV

Utkast
Rotorn kastar ut materialet 
på en sida eller båda sidor, 
beroende på utkastalterna-
tiv. Utkasten kan stängas av 
individuellt. 

Rotor
Direktdrivning från kraftut-
taget av rotorn. Eftersom balen 
roterar med trumman rivs 
materialet av från balens ände.

Trumma
En hydraulmotor roterar 
trumman via drivremmar. 
Utkasthastigheten styrs genom 
att ändra trummans vinkel och 
rotationshastigheten. 

Oavsett det är för utfodring eller för strö, lasta balen i trumman, starta snittrotorn och 
starta trummans rotation. 

Välj trumstorlek
Välj från: 400, 500 or 
500XL 
 

Välj rotortyp
Välj från: Snittning, 
hackning eller rivning 

Välj typ av utblås
och tillbehör  
(se sida 9)

Från rundbalar till fyrkantsbalar, till ströbäddar eller foderensilage – 
konfigurera din Tomahawk enligt följande: 

Skanna för att  
se en Tomahawk 
i aktion.



Välj din modell
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* Förlängning till trumma krävs för att rymma en hel bal. ** Se 500XL serien för att rymma en hel bal. *** Kapacitet för två rundbalar med dia. 1,2 eller 1,5m.

Trumstrl.
 

1.2m 1.5m 0.9 x 1.2 x 2.4m 
fyrkantsbal

1.2 x 1.2 x 2.4m  
fyrkantsbal 

Trumförlängning 
tillval

0.3, 0.6, 1.2m

0.3, 0.6m 

N/A

Diameter: 1.55m
Längd: 1.2m 

Diameter: 1.8m
Längd: 1.2m 

Diameter: 1.8m
Längd: 2.73m 

400 Series

500 Series

500XL Series

TMR/Liggbås/  
Fjäderfä/Gris

Kort halm 
10mm - 150mm 

404M 400 Series Model 

500 Series Model 

500XL Series Model 

505M 

505XLM 

HACKNING

Lång halm/Ensilage/Hö 
- 

Lösdriftsbädd/ Foder 

4040 

5050 

5050XL 

SNITTNING

TMR/Liggbås/  
Fjäderfä/Gris 

Kort halm
35mm - 150mm 

404 

505 

505XL 

RIVNING

Välj trumma som passar din balstorlek

Välj rotortyp

*** ***

**

*

**



Nyckeln är konsistensen
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Fördelarna med att tillsätta bearbetad halm till 
fullfodermix (TMR)

 
 I fodergivor för sinkor kan halm användas för att kontrollera   
 energiintaget och minska risken för kalvningsförlamning. 

 I fodergivor för mjölkkor kan halm vara mycket användbar  
 som effektivt fiber vid behov.

James Johns (bild) har en besättning om 260 högavkastande 
Holsteins vid Sixty Acre Farm, Storbritannien.

Försök utfört av Three Counties Feeds vid Sixty Acre Farm

Ett försök på en gård utfördes för att undersöka om bearbetning 
av halm, innan den tillsätts i fullfodermix (TMR), ökar intaget av 
torrsubstans för sinkor vars fodergiva har ett högt halminnehåll. 

Den ursprungliga givan för sinkor innehöll 6 kilo halm och 
övergångsgivan 4 kg, dessa givors effektivitet berodde helt på bra 
foderintag. 

Kontrollgivor preparerades med hjälp av blandarvagnen för att 
snitta och blanda i halmen, så bra som denna utrustning tillät.

Testgivor preparerades utan att något ändrades förutom att 
halmen förbearbetades till 25 mm längd. När kornas intag ökade, 
ökades portionernas storlek men blandningen hölls konsekvent.

Innan halmen förbearbetades åt sinkorna 21.6 kg, efter 
bearbetning åt de 25.9 kg – lika med 20% mer. Övergångsgruppen 
åt 9% mer – en betydlig förbättring i detta kritiska skede.

- Våra resultat visar hur fördelaktigt 
konsekvent förbehandlad halm 
är i att åstadkomma bra fodergiva 
för sinkor, även för halm som ska 
blandas i mixervagn.

- Med förbättrad och ett mer konsekvent 

halmintag är vi bättre utrustade för att 

kontrollera metabolisk stress för nykalvade  

kor vilket kan orsaka problem så som 

kvarbliven efterbörd och livmoderkatarr.  

För att få en bättre start har dessa kor en 

mindre negativ energibalans och subklinisk 

ketos. Halmgivor kan även hjälpa att 

förebygga kalvningsförlamning.

På bilden (vänster till höger) Jeremy Hamilton &
Andy Hawken AMTRA, DipRN. Three Counties Feeds

- För båda grupperna är nyckeln till utfodring med halm att arbeta 
in det ordentligt för att skapa en homogen blandning.  Dåligt 
bearbetad halm blandas inte, det kan göra att korna sorterar givan 
vilket får problemet att bli värre i stället för bättre.

Jeremy Hamilton, Three Counties Feeds
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404M/505M/505XLM

Snittningssystem
Kort halm på begäran. Bearbetar konsekvent kort material från torra 
halmbalar för fullfodermix, liggbås, ströbäddar och bioenergi. 

• Hammar- eller knivsystem

• Olika utblås

• Trummor för olika balstorlekar   
 – se sida 4

• Snabbkopplingsram

• Hydraulisk toppstång

Tillval:

Såll kan bytas ut med håldiametrar från 13mm - 120mm

*Genom att byta sålldiameter ** beroende på snittad längs och kraftuttagets varvtal. *** beroende på sållets storlek och typ av halm.

Halm/Torra Material

PASSAR FÖR

10 -150mm*

UTMATAD LÄNGD

upp till 10m**

SPRIDNING

upp till 2.5t/hr***

KAPACITET

Sållen kan bytas ut
med håldiameter   från 
13 - 120mm

Fyra centralt 
placerade knivar 
river isär balen

Finns med knivar som 
ger rena snitt, eller 
hammare för att mala 
– hammare är viktiga
för såll under 15 
mm eller vid steniga 
förhållanden.



Egenskaper

Horisontal lättlastad trumma. 
Hydraulisk toppstång 
förenklar inställningen av 
trummans vinkel.

3 Manövrerbar
 
Maskinens vikt är nära 
traktorn, vilket ger bra 
manöverförmåga även med 
mindre traktorer.

4Enkel lastning

 Lättanvänd 
 
Starta snittrotorn och 
reglera sedan trummans 
rotationshastighet för att 
styra utkasthastigheten.

6

Utkast kan öppnas eller 
stängas individuellt. Olika 
utkast finns för olika behov, 
se alternativ på sida 9.

5 Utkast på en sida eller 
båda sidor

Med åtkomliga smörjpunkter 
och justering av remspänning 
utförs rutinunderhållet enkelt.

7

För enkel tillkoppling och 
inställning av trummans 
vinkel, välj tillvalet A-ram och 
hydraulisk toppstång.

8Enkelt underhåll Tillbehör för enkel 
användning

Snitta, hacka eller riv.
Rotorer finns för halm, hö, 
ensilage och rotfrukter.

2

1.2m eller 1.5m rundbalar, 
förlängd trumma finns 
som tillval för upp till 2.4m 
fyrkantsbalar.

1 Rund- och 
fyrkantsbalar

Passar utfodring och 
halmning

07
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4040/5050/5050XL

Snittsystem
Foder och strö med en maskin – denna rotor kan hantera våta ensilagebalar, 
hö eller rotfrukter och lätt riva och sprida en halmbal. 

• Olika utkast

• Trummor finns för olika bal-

 storlekar – se sida 4

• Snabbkopplingsram

• Hydraulisk toppstång

Tillval:

Halm/Hö/Ensilage
PASSAR FÖR 

UTMATAD LÄNGD

upp till 10m @540rpm 
långt utkast - 

13m@1000rpm

SPRIDAVSTÅND

150 - 200mm

Trekantiga knivar 
river balen

Långa knivar
snittar material   

Rotorn ger en jämn 
matarhastighet, även 
med vått material



Tillval
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Långt utkast för halm

Ökar kasthöjden och 
avståndet.
Endast för torrt material.

Ökar kasthöjden och 
avståndet.

21

Vridbart långt utkast 

Ökar kasthöjden, finns med 
hydraulisk rotation och klaff. 
Endast för torrt material.

Nedre utkast

Krävs för att kasta ut på 
maskinens vänstra sida. 
Endast för torrt material.

3 4

Hydraulisk klaff

Finns för alla utkast 
undantaget satsen för nedre 
utkast.

Sats för kort hack

Finns endast för modeller 
404,505 & 505XL. Extra knivar 
minskar hacklängden till 
omkring 35mm.

5 6

Hydraulisk toppstång

För enkel justering i hytten 
av trummans vinkel och 
utkasthastighet.

A-ram

För enkel tillkoppling och 
frånkoppling för monterade 
modeller.

7 8

Jordgubbstillsats

Halmar snabbt och bekvämt 
mellan raderna på båda sidor 
av traktorn, tillsatsen kan 
monteras på utkasten på 
båda sidor av maskinen.

Trumförlängning

Trumförlängningar finns för 
ökat utrymme för material 
eller för lasting av stora 
fyrkantsbalar.
Se alternativ på sida 4.

9 10

Långt utkast för   
ensilage
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404/505/505XL

Rivsystem
Vår ingångsmodell – knivarna river snabbt och pålitligt halm så kort 
som 35mm,* idealiskt för ströbädd och fjäderfä. 

* Genom att justera rotorns position, ta bort knivar eller montera en sats för kort snittlängd (utan sats för kort snittlängd 50mm)

• Sats för kort snitt (35mm längd)

• Olika utkast

• Trummor finns för olika bal- 
 storlekar – se sida 4

• Snabbkopplingsram

• Hydraulisk toppstång

Tillval:

Halm/Torra material

PASSAR FÖR

35 - 150mm*

UTMATAD LÄNGD

upp till 6m @ 540rpm    
långt utkast- 

10m@1000rpm

SPRIDAVSTÅND

Materialet snittas mellan 
den statiska och roterande 
serien av knivar.

Montera extra 
knivar på den 
statiska ringen 
för att minska 
snittlängden

Fyra centralt 
placerade knivar river 
isär balen



Teagle sortiment
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Titan gödselspridare med bakutkast
Från 6 - 15m3 kapacitet, med ett fint och jämnt 
spridningsmönster. Enastående styrka och kvalitet
som standard.
 

Super-ted
Snabb strängluftare som främjar 
snabbare torkning. Idealisk för att 
fräscha upp regnskadade grödor – 
din försäkring vid våt väderlek.

Spiromix
Djupa spiraler inuti trumman 
garanterar en snabb och noggrann 
blandning. Enkel att lasta genom 
den vida öppningen och går att 
reversera för självtömning. 

Övriga maskiner i Teagle sortiment

XT Konstgödningsspridare
Från 234 liters Compact 8 med enkel skiva till 
1350 liters XT48 med dubbla skivor och fyrdubbel 
överlappning, erbjuder Teagles spridare enkelhet, 
noggrannhet och driftsäkerhet.

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

Kvalitet vid bygget  
och efteråt
För att hålla igång din Tomahawk
håller utvalda Teagle-återförsäljare 
återförsäljare ett komplett lager med 
originalreservdelar.

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

Tomahawk Box Maskiner
Som nr. 1 för bearbetningsutrustning för ensilage och halm erbjuder Tomahawks 
sortiment enastående prestanda från ett omfattande modellutbud.  Om du bearbetar 
halm för liggbås, fjäderfä, brikett- och pelletsframställning eller vill tillsätta fiber i 
fullfodermix, har vi en modell som passar din användning.
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Tekniska data

Förklaring:

* Arbetshöjder kan öka upp till 1 m beroende på traktor     **Typisk traktorstorlek för att ge tillräcklig lyftförmåga och stabilitet

 

Tekniska data 400 Serien 500 Serien 500XL Serien
Maximal rundbalsdiameter 1.2m 1.5m 1.5m

Maximal fyrkantsbals diameter 1.2m x 0.9m 1.2m x 1.2m 1.2m x 1.2m

Trummans diameter 1.57m 1.83m 1.83m

Trummans längd 1.2m 1.2m 2.78m

Totalhöjd (från marken)* 2.10m 2.38m 2.78m

Totalbredd (utkast stängt) 1.98m 2.00m 2.00m

Nedre utkastets höjd* 0.4m 0.4m 0.4m

Övre utkastets höjd* 1.09m 1.09m 1.09m

Totalhöjd 2.10m 2.10m 3.68m

Trumförlängning finns 30, 60 & 120cm 30 & 60cm N/A

Hack (se sida 6) 404M 505M 505XLM
Arbetsbredd 2.06m 2.13m 2.13m

Arbetsbredd, halm med långt utkast 2.28m 2.28m 2.28m

Höjd, långt utkast för halm* 1.84m 1.84m 1.84m

Vikt 647kg 737kg 1,135kg

Effektbehov för kraftuttag** 80hp 80hp 100hp

Snitt (se sida 8) 4040 5050 5050XL
Arbetsbredd 2.48m 2.48m 2.48m

Arbetsbredd, halm med långt utkast 2.64m 2.76m 2.76m

Höjd, långt utkast för halm* 1.53m 1.53m 1.53m

Vikt 633kg 725kg 1,123kg

Effektbehov för kraftuttag - Halm** 60hp 60hp 100hp

Effektbehov för kraftuttag - Ensilage** 80hp 80hp 100hp

Riv (se sida 10) 404 505 505XL
Arbetsbredd 2.06m 2.13m 2.13m

Arbetsbredd, halm med långt utkast 2.28m 2.28m 2.28m

Höjd, långt utkast för halm* 1.84m 1.84m 1.84m

Vikt 583kg 583kg 583kg

Effektbehov för kraftuttag** 50hp 50hp 100hp

Företagets policy är att ständigt förbättra och utveckla sina produkter. Av den anledningen kan tekniska data ändras utan föregående meddelande.



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

tel: 01872 560592    email: sales@teagle.co.uk     web: www.teagle.co.uk
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vi står bakom dig

Kontakta oss

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


