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KATALOG PRODUKTŮ

BALIČKY PÍCE
ROZDRUŽOVAČE
MANIPULAČNÍ PROSTŘEDKY
HYDRAULICKÉ JEDNOTKY

SPOLEČNOST TEMAK
HISTORIE SPOLEČNOSTI
Společnost TEMAK zahájila svoji činnost v roce 2010 a navázala tak na tradici výroby velmi
kvalitních, robustních a spolehlivých českých strojů, jejichž začátky sahají až do roku 1995. Přestože
je naše společnost orientována výhradně na český a slovenský trh, tak v roce 2017 zahájila prodej
vybraných strojů i na finském trhu. Montáž našich strojů probíhá v sídle společnosti ve městě Pardubice.
Hlavním zaměřením naší společnosti je vývoj, výroba, montáž a prodej zemědělských strojů jako
jsou nesené a tažené baličky píce, rozdružovače, hydraulické jednotky a manipulační prostředky včetně
příslušenství.
Společnost TEMAK rovněž zabezpečuje komplexní poprodejní péči - zaškolení, uvedení do
provozu, ukázky strojů, poradenství, záruční a pozáruční servis, repase, popř. upgrade strojů a dodávku
náhradních dílů.
Od počátku svojí existence společnost TEMAK zvýšila počet prodaných strojů za rok více než 8x.
Do konce roku 2018 bylo uvedeno do provozu téměř 600 strojů značky TEMAK jak v ČR, tak v SR a Finsku.
Závěrem chceme poděkovat všem našim zákazníkům za zájem a podporu, kterou od Vás získáváme.
Velmi nás to těší a motivuje k další práci.

Vývoj počtu prodaných strojů firmy
TEMAK v letech 2010 - 2018

Jsme Vám blíže protože
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PORADENSTVÍ

- podpora v celé fázi prodeje od
konzultace až po financování
pořizovaného stroje
- vytipování vhodných strojů
pro konkrétní podmínky
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ŠKOLENÍ

- pro zákazníky v rámci ukázky
strojů v sídle společnosti
- pro zákazníky při předání
stroje (obsluhy a preventivní
údržby stroje)

2012
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SERVIS 24/7

- autorizovaný záruční
i pozáruční servis
- náhradní díly skladem
- nabídka modernizace starších
strojů

BALIČKY PÍCE TAŽENÉ
BALIČKA PÍCE T-03

Velmi robustní konstrukce tvořená středovým nosníkem, na
kterém jsou po stranách zavěšeny balicí stůl a nakládací rameno.
Dovoluje bezpečné převážení dvou balíků o celkové hmotnosti do
2400 kg. Jedinečné asymetrické uložení balicího stolu skýtá několik
vyjímečných vlastností tohoto stroje:
• při nakládání je balík před pravým kolem, které slouží jako
podpěra při zvedání
• při převážení dvou balíků, jsou tyto balíky téměř v obrysu
stroje soustředěny co nejblíže těžišti
• další nespornou výhodou je velmi malá padací výška při
vyklápění zabaleného balíku cca 10 - 15 cm

Technické parametry:

• rozměry 3590 x 2380 x 2060 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje 910 kg
• šířka folie 750 mm

BALIČKA PÍCE T-05

Výbava:

• BOWDEN
• EXCLUSIVE
• EXCLUSIVE PLUS
• TOPLINE

Profesionální a vysoce výkonný stroj schopný vézt až 3 balíky
najednou zaručeně uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Balička
T-05 je v základu vybavena hydraulicky stavitelným ojem pro
velmi komfortní a bezproblémové naložení balíku.
Samozřejmostí je aktivní stavění balíku na čelo - hydraulicky
ovládaná zadní lopata. Tento model je vhodný i pro menší,
lehčí traktory, kde je doporučeno použití vzduchových brzd,
kterými může být balička na přání vybavena. Taktéž může být
vybavena dvojitým ovíjecím ramenem, pro velmi rychlé balení.
Funkce AUTOLIFT je další možností jak zrychlit a zpříjemnit
proces nakládání. Díky své šířce 2750 mm je balička stabilní i v
kopcovitých terénech.

Technické parametry:

• rozměry 4970 x 2750 x 2980 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje 1950 kg
• šířka folie 750 mm

Výbava:

• EXCLUSIVE
• TOPLINE
• PREMIUM

BALIČKY PÍCE STACIONÁRNÍ A NESENÉ
BALIČKA PÍCE T-02

Jednoduchá, lehká a přitom robustní konstrukce dovoluje
bezpečné a pohodlné balení balíků až do hmotnosti 1200 kg.
Vyklápění balíku probíhá sklopením stolu doleva, kde balík padá
z výšky cca 10 - 15 cm, což snižuje riziko poškození folie. Unikátní
tříválcové provedení stolu zamezuje prokluzu méně pevných a
nepravidelných balíků, což zvyšuje univerzálnost tohoto modelu.
Model T-02 je navržen především pro stacionární balení. Bez
manipulace zabalení trvá cca 40 - 60 s v závislosti na nastavené
rychlosti otáčení. Při použití dálkového ovládání k variantě
Exclusive je možné baličku ovládat přímo z nakládacího
prostředku - úspora 1 člověka.

Technické parametry:

• rozměry 2250 x 1650 x 1600 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje 495 kg
• šířka folie 750 mm

HYDRAULICKÁ JEDNOTKA
THM-22

Výbava:

• BASIC
• BOWDEN
• EXCLUSIVE
• TOPLINE

Hydraulická jednotka THM-22 je vhodným doplňkem k baličce
T-02, popř. T-02N. Slouží jako energetický prostředek poskytující
tlakový olej pro pohon nejenom baliček píce TEMAK, ale dalších
jako jsou např. štípačky dřeva apod..
Hydraulická jednotka TEMAK THM-22 byla osazena velmi
spolehlivým motorem Briggs&Stratton o výkonu 13,5 HP. Tento
motor je vybaven možností jak ručního tak elektrického startu.
Dále je jednotka vybavena zásuvkou na 12V pro napájení
elektrického ovládání.

Technické parametry:

• maximální průtok 22 l/min
• hmotnost stroje 130 kg
• motor Briggs & Stratton
• výkon motoru 13,5 HP
• objem motoru 350 cc
• plynule regulovatelný výstupní
průtok

• objem olejové nádrže 40 l
• zásuvka 12 V
• palivo benzín
• objem palivové nádrže 15 l

BALIČKY PÍCE STACIONÁRNÍ A NESENÉ
BALIČKA PÍCE T-02N

Balička typu T-02N je navržena jak pro stacionární, tak pro mobilní
balení. Lehká ale pevná konstrukce stroje umožňuje převážení a
balení balíků až do hmotnosti 1200 kg. Nakládání balíku pomocí
ramene probíhá vpravo ve směru jízdy. Nakládací rameno má
nastavitelnou rozteč, což umožňuje pohodlné nakládání balíků o
různých průměrech. Vyklápění balíku je zabezpečeno sklopením
stolu doleva, kde balík padá z výšky cca 10 - 15 cm, což snižuje
riziko poškození folie. Stejně jako u modelu T-02 je zde použito
osvědčené tříválcové provedení stolu. Pro převážení balíku je
však nutno použít traktor třídy např. 7245 a výše. Stejně jako
model T-02 je možné tento stroj dovybavit dálkovým ovládáním.

Technické parametry:

• rozměry 2280 x 1805 x 1605 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje 595 kg
• šířka folie 750 mm

BALIČKA PÍCE T-04

Výbava:

• BASIC
• BOWDEN
• EXCLUSIVE
• TOPLINE

Jednoduchá a velmi odolná konstrukce tohoto stroje byla
vyvíjena řadu let v obtížných podmínkách horských oblastí.
Roztahovací válce velmi šetrným způsobem nakládají a skládají
balík. Balička má schopnost stavění balíku na čelo - potřebuje
minimální manipulační prostor. Stroj je určen pro kategorii
traktorů např. Zetor 7245 a výše.
Tento model je vhodný zejména do horských oblastí, kde je
kladen velký důraz na bezproblémové nakládání, vykládání a
balení balíku v kopcovitém terénu. Baličku T-04 lze agregovat do
čelního, zadního 3 bodového závěsu traktoru, ale stejně tak ji lze
agregovat s čelním nadkladačem nebo manipulátorem.

Technické parametry:

• rozměry 2150 x 1350 x 2300 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje dle výbavy 580 kg
• šířka folie 750 mm

Výbava:

• BOWDEN
• EXCLUSIVE
• EXCLUSIVE PLUS
• TOPLINE PLUS
• PREMIUM

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
NAKLADAČ TN-1

Nakladač TEMAK TN-1 do 3 bodového závěsu traktoru je určen
pro manipulaci stejně jako klasický čelní nakladač s tím rozdílem,
že nakladač TN-1 je kromě čelní agregace možno agregovat i do
zadního 3 bodového závěsu traktoru.
Druhy ovládání:

• přímé ovládání z hydraulických okruhů s nebo bez 3. funkce
• elektrické proporční ovládání s nebo bez 3. funkce - postačuje pouze
1 okruh hydrauliky

Technické parametry:

• agregace do 3 bodového závěsu
• euroupínání
• nosnost 1,6 t
• výška zdvihu 2,9 m (při plném
zvednutí v 3 bodovém závěsu do
výšky 70 cm)
• hmotnost stroje 440 kg

MANIPULAČNÍ VIDLE T-M30

Výbava:

• BASIC
• BASIC PLUS
• EXCLUSIVE
• EXCLUSIVE PLUS

Manipulační vidle T-M30 byly navrženy pro šetrnou manipulaci
se zabaleným senážním balíkem, kdy nedochází k nadměrnému,
nežádoucímu mačkání balíku kleštěmi. Sekundárně jsou určeny
pro přepravu 2 balíků sena nebo slámy, což ještě více zvyšuje
všestrannost tohoto stroje.
Svou konstrukcí jsou určeny k agregaci s čelním nakladačem
pomocí tzv. EURO upínání. Při použití adaptéru je možné T-M30
agregovat do 3 bodového závěsu traktoru, zejména do čelního
3 bodového závěsu. K provozu stroje je nutný jeden hydraulický
okruh.

Technické parametry:

• rozměry 1500 x 1240 x 660 mm
• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1200 kg
• hmotnost stroje 171 kg

Doplňková výbava:

• adaptér do 3 bodového
závěsu traktoru
• adaptér na UNC smykový
nakladač

MANIPULAČNÍ TECHNIKA
ROZDRUŽOVAČ BALÍKŮ T-R10

Rozdružovač balíků TEMAK s modelovým označením T-R10 je
nesený stroj, jehož hlavní funkcí je rozdružovaní kulatých balíků
slámy, sena i senáže. Stroj je navržen tak, aby ho bylo možné
použít i jako vidle pro přepravu balíků, čímž se zvětšuje variabilita
jeho použití při práci na farmě.
Stroj je v základu dodáván ve variantě s EURO upínáním.
Při použití adaptéru TEMAK je možné jej však agregovat do
3 bodového závěsu traktoru, což rozšiřuje jeho použití nejen na
čelních nakladačích a teleskopických manipulátorech, ale i na
traktorech či jiných strojích podobného typu. K provozu stroje je
nutný jeden hydraulický okruh.

Technické parametry:

• max. průměr balíku 160 cm
• max. hmotnost balíku 1 000 kg
• hmotnost stroje 160 kg

Doplňková výbava:

• adaptér do 3 bodového závěsu
traktoru
• adaptér na UNC smykový
nakladač

ZPŮSOBY OVLÁDÁNÍ
Ovládání BASIC - základní způsob ovládání pro baličky T-02 a T-02N
pákovým hydraulickým rozvaděčem umístěným přímo na baličce.
Bowdenové ovládání - základní způsob ovládání všech strojů. Jedná
se o bowdenová táhla vedená do kabiny traktoru. V závislosti na
typu stroje jde o 3 (T-04) nebo 4 (T-02N, T-03) pákový mechanismus.
Tento způsob ovládání však není vhodný pro čelně nesenou baličku
typu T-04, nebo pro agregaci této baličky s manipulátorem či čelním
nakladačem.
Elektrické ovládání - pohodlnější způsob ovládání pomocí
mikrospínačových tlačítek. Nabízeno v několika výbavových verzích
dle každého modelu. Tento typ ovládání již nabízí celou řadu výhod
jak v agregaci, tak v rychlosti a pohodlnosti ovládání.
Dálkové ovládání - na přání je možno doplnit dálkové ovládání,
které má největší využití u baliček typu T-02, T-02N, T-03 kde lze
stroj použít ve stacionárním režimu a tím pádem není nutná obsluha
přímo u stroje.

