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MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.,
pôsobí na Slovensku ako výhradný distribútor
všetkých produktov spoločnosti Teagle
Jedným z týchto výrobkov je aj jedinečný stroj „TOMAHAWK“, ktorý bol
ocenený na veľtrhu AGROSALÓN 2011 a dostal cenu časopisu Roľnícke noviny v kategórii živočíšna výroba.
Tomahawk je nástroj na šetrenie času a peňazí pre každého farmára a linku na výrobu
peliet.
Tento stroj slúži na rozdružovanie hranatých
a okrúhlych balíkov slamy, sena a senáže. Tomahawk môže byť ťahaný a nesený (bubnový) za
traktorom. Slúži na podstielanie slamy na farmách s hovädzím dobytkom, ošípanými a hydinou. Je tu možnosť využitia aj na fúkanie slamy
medzi riadky v ovocných sadoch (jahody).

Používanie Tomahawku vám zabezpečí čistejšie
dojnice pri zníženej spotrebe slamy. Dokážete tu
znížiť spotrebu slamy až o 30%. Dĺžku rezanky si
viete nastaviť podľa vašej potreby.
Bubnový Tomahawk nie je klasický rozdružovač (rezačka) balíkov slamy a sena, ale je niečo
oveľa viac. Slamu dokáže narezať ako každý iný
stroj, ale okrem toho ju poreže priečne a pozdĺž
stebla. Výsledok je dôkladne naštiepaná slama,
ktorá má po tejto úprave nasávaciu schopnosť
ako vata. Je jemná a má obrovskú nasávaciu
schopnosť. Cieľom je poskytnúť pohodlné absorbujúce stelivo, ktoré ostane pod dobytkom a zabezpečí jeho čistotu. Dĺžka rezanky sa dá nastavovať od 10 mm do 125 mm. Toto dosiahneme pri
modeloch so sitom. Tento model reže suchú slamu
a seno.
Tak ako na celom svete, tak aj na Slovensku sa
Tomahawk stáva populárnym strojom. Jeden náš
zákazník sa vyjadril, že tento stroj by mali mať na
každej farme. Popularita Tomahawku narastá vďaka kvalite porezaného materiálu, jednoduchosti
stroja, rýchlemu servisu, dostupnosti náhradných

dielov a nie vysokej cene. Tiež je tu nízka náročnosť na silu traktora. Postačuje traktor okolo 60
až 70 HP.
Tomahawk je možné používať na podstielanie a na
kŕmenie:
Pri podstielaní sa dá fúkať na obe strany naraz.
Tým sa urýchli čas. Pri používaní tohto stroja
podľa našich zákazníkov sa ušetrí zhruba 30 %
slamy a pracovná sila. Takto upravená slama nerobí tiež ďalej problémy v hnojovici pri jej čerpaní
(neupcháva čerpadlá). Pri podstielaní drevenými

hoblinami je úplne bežné upchávanie čerpadiel.
To sú problémy, ktoré farmára nerobia spokojným.
Pri kŕmení slamou a senom porezanou s Tomahawkom, majú dojnice lepšiu žravosť a tým aj
vyšší príjem celkovej hmoty. Keďže slama má
vlastnosti podobné ako vata, tak dokáže nasať
všetky komponenty kŕmnej dávky. Takto upravená slama je veľmi jemná a tým je chutnejšia
pre dobytok. Na farmách je bežné, že dojnice
separujú krmivo a vyberajú si len chutné zložky. V našom prípade nedochádza k separovaniu
krmiva, alebo len k úplne minimálnemu. Na základe toho nám už viac zákazníkov povedalo, že
im stúpla produkcia mlieka na dojnicu. Dojnice
dostanú do seba oveľa väčšie množstvo krmiva.
Tým farmár získa peniaze na mlieku a tiež aj na
neseparovaní krmiva (má menšie straty na krmive). Zákazníci, ktorý začali používať Tomahawk zaznamenali značný nárast tukovej zložky
v mlieku. Ten má súvis so skrmovaním vlákniny
(slama, seno). Tento ukazovateľ je tiež veľmi
zaujímavý pre farmára, keďže za obsah tuku
v mlieku sú príplatky a tým aj vyšší zisk pre far-

mu. Tieto informácie nám poskytujú zákazníci,
ktorí majú Tomahawk. Ten istý názor majú aj
firmy zaoberajúce sa výživou dojníc a vrelo odporúčajú Tomahawk.
V ponuke máme aj vysokovýkonné boxové stroje
Tomahawk, ktoré slúžia na podstielanie a na rozdružovanie senážnych balíkov.

S bubnovým Tomahawkom, ktorý má systém rezania bez sita, sa dá rezať aj mokrá slama a seno.
Používa sa aj na rezanie repy, siláže, senáže a okopanín. Preto sa tento typ dá používať aj na zakladanie krmiva.
Jednotlivé bubnové Tomahawky môžu mať pohon
aj na elektromotor. V tomto prípade netreba traktor. V ponuke máme tieto stroje aj s posuvným pásom na plynulé plnenie Tomahawku balíkmi slamy
alebo sena. Tu sa zvyšuje výkon stroja, lebo balíky
sú plynule posúvané dnu a stroj sa pri vkladní balíka nemusí zastavovať.
Ing. Marián Šťasný
MERKANTA INTERNATIONAL spol. s r.o.

V prípade Vášho záujmu, alebo akýchkoľvek otázok ohľadom
našich produktov, nás môžete kontaktovať.
MERKANTA INTERNATIONAL, spol. s r.o., Syslia 58, 821 05 Bratislava
tel.: 02/4341 4353, mobil: 0903 705 098, www.merkanta.sk
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