
Compact Classic
3 lub 5 częściowy

Kompaktowe wały hydrauliczne, 
Z szerokościami roboczymi 

4,50 -16,30 m



Pierścienie Crosskill są 
pierścieniami uprawiającymi, 
które zostawią powierzchnię 
porowatą, dzięki czemu 
występuje  mniejsze ryzyko 
erozji. Co drugi pierścień 
jest montowany luźno 
na wale co pomaga w 
utrzymywania czystości 
wału. Pierścienie Crosskill są 
bardzo odporne na kamienie.

Pierścienie Cambridge są 
zalecane do stosowania po 
zasiewach, przy skiełkowanych 
roślinach  oraz na łąkach 
polowych. Pierścienie 
ząbkowane penetrują ziemię . 
Pierścienie szerokie o łagodnych 
wypukleniach powodują że wał 
nie blokuje się w luźnej glebie. 
Nowy, zaokrąglony profil chroni 
rośliny i zmniejsza 
podatność na 
uszkodzenia przy 
kamieniach.

Wał jest 
kompaktowy i 
łatwy w użyciu, 
jest także bardzo 
poręczny na 
małych obszarach. 
Posiada także 
bardzo mocne 
podwozie oraz 
wysoki prześwit. Podczas transportu wał jest położony na 

specjalnych uchwytach.

Compact 3 częściowy
Compact jest wałem, który może być wykorzystywany do 
rożnych celów. Przygotowanie gruntu przed siewem, lub 
walcowanie po zasiewie  można wykonać jednym i tym 
samym wałem. Kompakt jest także idealny jako maszyna do 
ciągnięcia za broną talerzową. Compact jest hydraulicznie 
składanym wałem, który jest sterowany z ciągnika. Rozkładanie 
jest wykonywane podczas postoju ciągnika na polu. Dzięki 
dużemu pokryciu sekcji, otrzymujemy optymalne ugniatanie 
wzdłuż całej szerokości roboczej wału – nawet na zakrętach 
i nierównym terenie. 2 duże sprężyny przekazują masę ze 
środkowej sekcji na boczne,  osiągając stały nacisk wzdłuż 
całej szerokości roboczej. System DUOFLEX pozwala na to, 
by każda sekcja pracowała niezależnie. 

Rozkładanie sekcji bocznych odbywa sie; poprzez cylinder dwustronnego działania

System DUOFLEX zapewnia niezależną pracę wałów, poprzez luz na 
cylindrach. Oznacza to, że optymalny kontakt z glebą jest utrzymywany 
na całej szerokości roboczej nawet w trudnych warunkach. Dwie mocne 
sprężyny przekazują masę na sekcje boczne.



MINIMAX 16,30 w pozycji roboczej

Rozkładanie sekcji bocznych odbywa sie; poprzez cylinder dwustronnego działania

MINIMAX 8,30.

System DUOFLEX wyposażony w akumulatory pozwala każdej sekcji wału na dopasowywanie się do terenu.

Compact 10,30 (3 częściowy z 5 sekcjami)
Compact 12,30 oraz 16,30 (5 częściowy)
Hydrauliczne składany wał z niezależnymi sekcjami oraz nisko położonym 
środkiem ciężkości. Składanie i rozkładanie wykonywane jest z ciągnika podczas 
jego postoju. Poprzez duże pokrycie między każdą sekcją otrzymujemy optymalne 
ugniatanie wzdłuż całej szerokości roboczej- nawet podczas nawrotów oraz na 
nierównych terenach. Hydrauliczna regulacja masą, pozwala nam na przekazanie 
masy z sekcji środkowej na boczne, dzięki czemu otrzymujemy równy nacisk na 
całej długości roboczej. System DUOFLEX pozwala na pracę każdej sekcji wału 
niezależnie.



Typ 450cm 630 cm 830 cm 930 cm 950 cm 1030 cm 1230 cm 1630 cm

Szerokość transportowa cm. 230 250 250 300 300 300 300 300

Zapotrzebowanie  mocy 80 KM 100 KM 120 KM 130 KM 150 KM 160 KM 200 KM 230 KM

koła 10,0/75x15,3 10,0/75x15,3 11,5/80x15,5 400/60x15,5
TWIN

400/60x15,5
TWIN

400/60x15,5
TWIN

380/55x17
TWIN

600/50x22,5
TWIN 404

Cambridge 45cm Masa/ liczba 
pierścieni

1785 kg/91 
szt.

2490 kg/129 
pcs - - - - - -

Cambridge 50cm Masa/ liczba 
pierścieni

2075 kg/91 
pcs

2985 kg/129 
pcs

4010 kg/167 
pcs

4750 kg/187 
pcs

5100 kg/197 
pcs

5200 kg/201 
pcs

6920 kg/249 
pcs

-

Cambridge 55cm Masa/ liczba 
pierścieni

3380 kg/129 
pcs

4625 kg/167 
pcs

5750 kg/197 
pcs

5900 kg/201 
pcs

8100 kg/249 
pcs

10450 kg/325 
pcs

Crosskill 53cm Masa/ liczba 
pierścieni

1800 kg/45 
pcs

2485 kg/63 
pcs

3575 kg/83 
pcs

4050 kg/95 
pcs

4260 kg/99 
pcs

4450 kg/103
pcs

6500 kg/127 
pcs

-

Crosskill 60cm Masa/ liczba 
pierścieni - - - -

5750 kg/99 
pcs

5900 kg/103 
pcs

8020 kg/127 
pcs

10730 kg/163 
pcs

Compact 9,30 - 9,50 - 10,30 - 12,30 oraz 
16,30 może być wyposażony w hamulce 
hydrauliczne jak i w pneumatyczne.

MiniMax 4,5 - 6,3 - 8,3 - 9,5 - 10,3 m z moż-
liwością doposażenia we włókę wyrównują-
cą  regulowaną hydraulicznie Crackerboard

DALBO A/S · BINDEBALLEVEJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.com
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Hydrauliczna włóka 
(tylko dla 6,30)

Włóka do zadań ciężkich ze 
wzmocnionymi sztywnymi zębami jest 
regulowana hydraulicznie. Akumulator 
oraz manometr ułatwia użycie włóki. 
Duże grudki są pocięte i skruszone.

Światła drogowe
(Compact 9,50 - 10,30 - 12,30 
oraz 16,30 jest wyposażony 
standardowo w światła drogowe)

Dodatki.

DALBO - ENKELT OG ROBUST

Specyfikacja techniczna:




