
3.0 m ze stałą ramą
6.30 i 8.30 m hydraulicznie składany

Optymalne wykorzystanie użytków zielonych

Maxiroll
Greenline

Wał łąkowy  

3,00 m – na sztywnej ramie
Greenline 300 to nowoczesne rozwiązanie do użytkach zielonych i dobre dla utrzy-
mania już istniejących użytków zielonych, ośrodków sportowych, pól golfowych, itp. Z 
Greenline 300 DAL-BO  utrzymanie murawy jest łatwe oraz skuteczne.

Dla nowego zasiewu Greenline 300 jest 
wyposażony w siewnik rotorowy.

2-rzędowe zgrzebło które jest hydraulicznie regulowane napowietrza trawę 12 mm 
zębami. Do rozgarniania kretowisk Greenline 300 wyposażony został w belkę do 
rozgarniania kretowisk.
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DALBO  –  PROSTY I NIEZAWODNY

Specyfikacja techniczna:

Inne opcje do wersji 
hydraulicznie składanej

Greenline 6.30 oraz 8.30 m może być 
wyposażony w hamulce pneumatyczne z kołami 
480/45x17 TWIN

Jednorodny o średnicy 710 mm  bęben wału jest skonstruowany ze stali o grubości 
10 mm. Wodoszczelny bęben obraca się w sposób ciągły na mocnej stalowej osi, aby 
zapewnić równomierny kontakt na całej powierzchni.

Waga wału może być zwiększona o 75% poprzez napełnienie wodą. 
Redukując nierówności na łące. Z bardzo łatwo zauważalnym rezultatem.

Typ (szer) Waga/waga z 
wodą

Szerokość 
transpotowa

Koła Zgrzebło waga/
ilość

Rozgarniacz 
kretowisk-waga

Włóka 
wyrównująca /
waga

3.00 m 1,260/2,240 kg 3.00 m 11.5/80x15.3 260 kg/36 szt 120 kg niedostępne

6.30 m 3,205/5,580 kg 2.50 m 400/60x15.5* 1,005 kg/100 szt 170 kg 875 kg/34 szt

8.30 m 4,200/7,540 kg 3.00 m 400/60x15.5* 1,310 kg/131 szt 200 kg 1,110 kg/44 szt

* W połączeniu z hamulcami pneumatycznymi dostarczane są koła 480/45x17

Greenline_polsk_grain110918.indd   1 20/09/11   09.47



DOUFLEX System
Dzięki ciśnieniu i systemowi 
pływającemu ramy boczne 
śledzą indywidualnie kontury 
łąki co sprawia, że Maxiroll 
Greenline bardzo elastycznie 
i łatwo się przemieszcza.

Producenci mleka w całej Europie są coraz bardziej świadomi
znaczenia jakości paszy dla lepszej wydajności. Lepsze pasze często prowadzą do wyższej 
wydajności Podstawą wysokiej jakości, wartości odżywczych kiszonki jest zmniejszenie 
zawartości zanieczyszczeń w postaci gleby i kamieni w paszy. Maxiroll Greenline jest to 
nowoczesne rozwiązanie na użytkach zielonych i niezbędnych dla tworzenia nowych zielo-
nych i utrzymania istniejących użytków zielonych.
 

Wyposażenie do siewu

Weed harrow

Crackerboard

P-Box-Speed

Siewnik Pneumatyczny

Rozłóż części boczne. Połóż sekcje boczne, koła podniosą 
się do góry 

Ustaw hydraulikę w pozycji 
pływającej       

Hydrauliczne przenoszenie ciążaru
Maxiroll Greenline jest wyposażona w hydrauliczne przeniesi-
enie ciężaru jako standard. Waga z ramy i kół są przenoszone przez 
siłowniki hydrauliczne do ram bocznych, aby zapewnić równy nacisk 
całej szerokości roboczej.

Maxiroll Greenline jest bardzo łatwy do składania  transpor-
towego do 2.5 m dla 6.30 m i 3.00 m dla 8.30 m

Wał można wyposażyć w hydraulicznie regulowaną włókę 
wyrównującą pozwalającą idealnie wyrównać powierzchnię.

Z 2-rzędowym zgrzebłem 
można dobrze wykonać 
aerację, oraz przyśpieszyć 
wzrost nowej trawy.

Głębokość pracy zgrzebła 
reguluje koło kopiujące. 
Zgrzebło pracuje w pozycji 
pływającej co zapewnia 
odpowiednie kopiowanie.

 Bardzo łatwo można 
regulować kąt pracy I 
głębokość zgrzebła, dzięki 
systemowi dźwigni.

Składany hydraulicznie Greenlines Maxiroll może być wyposażony w dwa alternatywne sy-
stemy wysiewu nasion. Pozwala to na równomierną dystrybucję traw lub nasion podczas 
toczenia.

Nasiona, rozdzielane są przez wałeczki krzywkowe i  dystrybuowane 
przez 8 lub 16 wylotów gdzie ziarno jest rzucane między zęby brony 
a wał. Zapewnia to równomierne rozłożenie na całej szerokości 
roboczej.

Do siewnika dołożona jest platforma wraz ze schodami, która za-
pewnia łatwy dostęp i bezpieczeństwo.

Siewnik pneumatyczny jest opcją do wysiewania trawy i innych nasion 
do 5 mm.  Wielkość wysiewu jest łatwo ustawić .  Od1 kg nasion na 
hektar do 30 kg / ha (trawy i nasion).Żądana ilość nasion jest rozpro-
wadzona równomiernie w zależności od szybkości jazdy.

Dystrybucja nasion jest zapewnio-
na przez koło toczące się po wale 
co zapewnia dużą niezawodność. 

Sterowanie dmuchawy siewnika 
prowadzone jest z kabiny ciągnika.

Do 8,30 m Greenline dołożona jest elektryczna dmuchawa pneu-
matyczna. Daje towiększy przepływ powietrza i jednolity transmisji 
na całej szerokości pracy.

System jest podobny do pneu-
matycznego ale posiada koło 
kopiujące .
Skrzynka jest ręcznie korygowa-
na w zależności od pożądanego 
prędkość pracy.
Ilość nasion jest dokładnie 
dozowana.

P-Box-Speed jest dostarczany 
z elektrycznym przełącznikiem. 
Gdzie ilość nasion jest
kontrolowana  i posiada system 
włączania / wyłączania funkcji.

Belka do rozgarniania kre-
towisk może być zamon-
towana przed zgrzebłem. 
Głębokość pracy jest kon-
trolowana przez zawleczki

6.30 i 8.30 m hydraulicznie składany
Optymalne wykorzystanie użytków zielonych

Podnieś części boczn eraz z siew-
nikiem do poplonów zwalniając 
blokadę transportową.

Belka do rozgar-
niania  kretowisk.

Hydraulic weight transfer
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