Vynikající kvalita
Kultivace pro budoucnost

Inovativní řada kultivátorů pro přípravu seťového lože, které
zaručují vynikající vyrovnání a zhutnění půdy
dal-bo.com

BRÁNY PRO PŘEDSEŤOVOU PŘÍPRAVU PŮDY
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Pomáháme farmářům
při zvyšování jejich
výnosů již od roku 1948
Ve firmě Dal-Bo se pro dosažení vynikající kvality ve výrobě
zemědělských strojů spojují zručnost, vynalézavost a desítky let
zkušeností. Od roku 1948 dodáváme zemědělcům po celém
světě nejlepší možné nářadí pro přípravu půdy.

Vynikající kvalita
Kultivace pro budoucnost
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Dal-Bo
Inovativní způsob předseťové přípravy půdy z Dánska
Firma Dal-Bo A/S byla založena v roce 1948. Firma se specializuje na vývoj a výrobu zemědělského
nářadí vysoké kvality. Stěžejní oblastí odbornosti firmy Dal-Bo jsou polní válce, čímž se Dal-Bo zařazuje
mezi největší a nejuznávanější značky v Evropě. Firmu lze považovat za průkopníka v oblasti
pěchovacích válců a diskových bran, které jsou dokonalým způsobem doplněny bránami pro
předseťovou přípravu půdy, jež završují sortiment výroby. Díky více než 60 letům zkušeností v oboru si
hodlá firma Dal-Bo udržet přední místo v technologii konstrukce, a tak reagovat na potřeby současného
zemědělství v oblasti účinných a spolehlivých strojů. Držíme krok s požadavky trhu a poskytujeme
oproti dodavatelům velkých celků alternativu orientovanou na trh, neboť flexibilní výroba a krátké
dodací lhůty jsou naše nejvyšší priority. Výrobky firmy Dal-Bo jsou prodávány speciálně vyškolenými
prodejci a importéry ve většině evropských zemí a na vybraných zámořských trzích. Tato profesionální
síť poskytuje místní servisní služby a poradenství v bezprostřední blízkosti k zákazníkům.
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Seťové lože

Seťová lože s různými hloubkami v
závislosti na různých druzích plodin
Kultivátory pro předseťovou přípravu půdy firmy Dal-Bo jsou schopny
precizně zvládnout všechny tyto podmínky.

Bez ohledu na typ použitého kultivátoru pro přípravu seťového lože existují základní faktory, které musí být přítomny pro zajištění dobrého vzcházení plodin.
Kromě vlhkosti může všechny ostatní faktory ovlivnit zemědělec – dobře strukturované seťové lože umožňující přístup vzduchu k plodinám, rovněž důležité
živné látky, které je třeba dodat rostlinám, a samozřejmě struktura půdy, která má zcela zásadní význam pro umožnění neomezovaného zakořeňování. Dobře
strukturované seťové lože je potřebné pro všechny druhy setých plodin, jedinou obměnou je hloubka seťového lože. Čím je velikost osiva větší, tím musí být
seťové lože hlubší. Všechny plodiny nejlépe klíčí a vzcházejí v seťovém loži, které má určitý stupeň utužení pod úrovní osiva, avšak drobivou půdu okolo osiva.

Pro všechny druhy a velikosti osiva je důležité zachovat neměnnou hloubku
seťového lože, neboť nerovnoměrné seťové lože je příčinou různé hloubky
výsevu a nerovnoměrného klíčení. Malé osivo umístěné pod správnou úrovní
použije mnoho své energie při vzcházení, což má následně nepříznivý vliv na
výnos.

Dva pojmy, které zní velmi podobně a mají velmi odlišný vliv na vzcházení
rostlin – utužení a zhutnění. Utužení je žádoucí efekt dosažený válcováním
před a/nebo po výsevu osiva. Zhutnění je výsledkem provádění operací na
poli za vlhkých podmínek nevhodným kolovým nářadím.
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Rollomaximum 6,20 m + 7,50 m
Kultivátor pro přípravu přesného seťového lože
Rollomaximum je kultivátor pro přípravu přesného seťového lože s integrovanými čelními a
zadními válci, které jsou vyvinuty pro splnění požadavků na růst za účelem dosažení lepšího
vzcházení plodin. Součástí kultivátoru Rollomaximum jsou válce a kultivační radličky, které ve
spojení s přesným nastavením hloubky ve většině případů umožňují připravit seťové lože
jedním přejezdem. To znamená, že kultivátor Rollomaximum dosahuje velmi vysokou
výkonnost, aniž by se snížila kvalita práce. Přestavení pro přepravu a přestavení z přepravní
polohy se provádí hydraulicky při zastaveném stroji.
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Standardní výbava:

Standardní výbava:

• Hydraulicky ovládaný paralelně zavěšený
odpružený smyk Crackerboard
• Hydraulické rozložení hmotnosti
• Hydraulicky ovládané válce Crosskill ø 53/48 cm
• 4řadá bránová sekce

•
•
•
•

Rollomaximum je velmi kompaktní a snadno ovladatelný kultivátor na
vymezených pozemcích. Je vybaven přepravními koly dimenzovanými pro
těžký provoz a v přepravní poloze má pod rámem velkou vzdálenost o země.

Jako volitelná výbava se dodávají kypřiče stop.

Přední válec Crosskill je nahrazen pěchovacím válcem Boogie U. Jedná se o
pevný pěchovací válec a poskytuje větší oporu v lehčích půdách.

3řadá bránová sekce je pro zoraná pole náhradou za originální čtyřřadou
sekci. Tato sekce je vybavena křídlovými radličkami pro těžký provoz se
čtyřhranným držákem 25 mm. Díky rozteči radliček 260 mm a vzdálenosti 475
mm mezi každou řadou je umožněn průchod velkého množství půdy strniště.

Jako alternativa standardního válce z lisované oceli vzadu lze kultivátor
Rollomaximum vybavit prutovým válcem nebo lehčím válcem Crosskill, jak je
znázorněno na obrázku.

Standardně se v přední části kultivátoru dodává hydraulicky ovládaný smyk
Crackerboard.

Rollomaximum 620 a 750 jsou kultivátory se 2 sekcemi, které se hydraulicky
skládají z pracovní polohy na přepravní šířku 3 m.

Rozměrná kola 520/50-17 lze na přání vybavit buď pneumatickými, nebo
hydraulickými brzdami.

Odpružená zadní rovnací lišta
Válec Crosskill ø 50/45 cm vzadu
Přepravní šířka: 3 m
Osvětlení pro jízdu
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Rollomaximum

Standardní a volitelná výbava

“Splňuje všechny požadavky..........”
Názor zákazníka:

Farma Maces v obci Rickling Green na hranicích hrabství
Essex a Hertfordshire je farma o rozloze 2 700 akrů (1 100
ha), kde je převážně slínovitá půda obvyklá v lokalitě
Hanslope. Pěstuje se zde především pšenice, řepka olejka,
cukrová řepa v kombinaci s hrachem a jarním ječmenem.
Vlastník farmy pan Graham Willoughby věnuje velkou
pozornost detailům a ví, že časový plán je stejně důležitý
jako využití potenciálu půdy na maximum. Zatímco podzimní
práce začínají přejezdem strojem Simba SL (secím strojem
pro setí řepky), příprava pro jarní výsev cukrové řepy a
hrachu se přímo zahájí kombinací a výsledkem jsou kvalitně
zorané pole o rozloze 500 akrů (200 ha). Po přezimování je
úkolem vytvořit seťové lože pro cukrovou řepu a hrách dříve se používal pro tento účel pouze stroj Triple K, ale pan
Graham Willoughby věděl, že to nebyla dostatečně dobrá
příprava pole. Rozhlížel se po dostupných řešeních a na
jaře roku 2014 uspořádal předváděcí akci kultivátoru
Rollomaximum 6,3 m firmy Dal-Bo. “Z mého pohledu splnil
kultivátor Rollomaximum všechny požadavky,” komentoval
práci stroje pan Graham Willoughby – “Jsem přesvědčen, že
v budoucnosti poskytneme cukrové řepě a hrachu nejlepší
možné výchozí podmínky.”
- Graham Willoughby
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Rollomaximum

Technické údaje:
Typ

6,2 m

7,5 m

Min. požadovaný výkon

175 k

225 k

Přepravní šířka

3m

3m

Přepravní výška

4m

4m

6 970 kg

7 745 kg

520/50-17

520/50-17

Hmotnost s válci Crosskill
Kola
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Rollomaximum XL 9,30 m + 12,40 m
Kultivátor pro přípravu přesného seťového lože
Rollomaximum XL je kultivátor pro přípravu přesného seťového lože s integrovanými čelními a
zadními válci, které jsou vyvinuty pro splnění požadavků na růst za účelem dosažení lepšího
vzcházení plodin. Součástí kultivátoru Rollomaximum XL jsou válce a kultivační radličky, které
ve spojení s přesným nastavením hloubky ve většině případů umožňují připravit seťové lože
jedním přejezdem. To znamená, že kultivátor Rollomaximum XL dosahuje velmi vysoké
výkonnosti, aniž by se snížila kvalita práce. Přestavení pro přepravu a přestavení z přepravní
polohy se provádí hydraulicky při zastaveném stroji.

Pro přepravu se nejdříve zvednou boční sekce.

… Boční sekce jsou nesložené.

… Po úplném rozložení se stroj spustí na zem.

… Stroj opět složený na přepravní šířku 3 m.
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Standardní a volitelná výbava
Standardní výbava:

Standardní výbava:

• Hydraulicky ovládaný paralelně zavěšený
odpružený smyk Crackerboard
(9,30 a 12,40)
• Hydraulické rozložení hmotnosti
• Hydraulicky ovládané válce Crosskill ø 53/48 cm
• 4řadá bránová sekce
• Odpružená zadní rovnací lišta

•
•
•
•
•

Každá ze čtyř bránových sekcí šířky 1,55 m kultivátoru Rollomaximum
XL je zvětšena do paralelogramu a má 4 řady radliček. Díky rozteči
radliček 80 mm a vzdálenosti 300 mm mezi každou řadou je umožněn
snadný průchod půdy a rostlinných zbytků. Tím se zaručí
stejnoměrná pracovní hloubka a současně se dosáhne vynikajícího
sledování profilu terénu po celém pracovním záběru stroje.

Jako alternativa standardního litého válce v přední části stroje lze
kultivátor vybavit válcem průměru 500 mm s profilem dvojitého U. To
nepřispívá pouze ke snížení hmotnosti, ale dosáhne se větší opory v
lehčích půdách.

Rollomaximum XL

Válec Crosskill ø 50/45 cm vzadu
Hydraulické brzdy (9,30 a 12,40)
Přepravní šířka: 3 m
Hydraulická podpěra (9,30 a 12,40)
Osvětlení pro jízdu

Hydraulické válce pro těžký provoz přenášejí hmotnost prostřednictvím akumulátorů na boční sekce a zajišťují 100 %
rovnoměrný tlak v celém pracovním záběru.
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Rollomaximum XL

Rollomaximum je velmi kompaktní a snadno ovladatelný kultivátor pro práci
na vymezených pozemcích. Je vybaven přepravními koly dimenzovanými pro
těžký provoz a v přepravní poloze má pod rámem velkou vzdálenost o země.

Jako volitelná výbava se dodávají kypřiče stop.

Přední válec Crosskill je nahrazen pěchovacím válcem Boogie U. Jedná se o
pevný pěchovací válec a poskytuje větší oporu v lehčích půdách.

3řadá bránová sekce je pro zoraná pole náhradou za originální čtyřřadou
sekci. Tato sekce je vybavena křídlovými radličkami pro těžký provoz se
čtyřhranným držákem 25 mm. Díky rozteči radliček 260 mm a vzdálenosti 475
mm mezi každou řadou je umožněn průchod velkého množství půdy strniště.

Jako alternativa standardního válce z lisované oceli vzadu lze kultivátor
Rollomaximum vybavit prutovým válcem nebo lehčím válcem Crosskill, jak je
znázorněno na obrázku.

Standardně se v přední části kultivátoru dodává hydraulicky ovládaný smyk
Crackerboard.

Rollomaximum 9,30 a 12,40 m jsou kultivátory se 2 sekcemi, které se
hydraulicky skládají z pracovní polohy na přepravní šířku 3 m.

Rozměrná kola 710/40-22,5 lze na přání vybavit buď pneumatickými, nebo
hydraulickými brzdami.
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Názor zákazníka:

Neexistuje žádný lepší příklad hospodářství s rostlinnou výrobou ve
velkém měřítku, než lze nalézt v lokalitě Blankney Estate North v
blízkosti města Sleaford v hrabství Lincolnshire. Obdělávaná plocha
má rozlohu přibližně 15 000 akrů (6 100 ha) převážně mělkého
vápencového vřesoviště přibližně se 70 % zorané půdy a zbytkem
připraveným bez obracení zeminy. Zatímco kombinovatelné plodiny
(ozimá pšenice a jarní sladovnický ječmen) zabírají velkou část
pozemků, jsou zde také jiné plodiny, mezi něž patří tráva a vojtěška
pro sušení, cukrová řepa, zelený hrášek, mák, řepka olejka, jarní
fazole a plocha ponechaná pro zeleninu. Když vlastník farmy pan
Andrew Hayden hodlal vyměnit stárnoucí kultivátor pro přípravu
seťového lože za stroj, který by bylo možné nejen vybavit 2
18řádkovými secími stroji řepy, ale bylo jej možno využít s jeho
traktorem Quadtrac o výkonu 550 k, rozhodl se zakoupit kultivátor
Rollomaximum 12 m firmy Dal-Bo. Pan Andrew Hayden komentoval
zakoupení: “Díky kultivátoru Rollomaximum jsem dosáhl velmi dobré
kvality seťového lože pro naši cukrovou řepu, hrách a mák, kultivátor
se velmi snadno ovládá a dobře se hodí pro náš traktor Quadtrac.
Stroj s takovými rozměry, který se skládá pro přepravu na šířku 3 m,
je pro nás velmi důležitý a jsme rádi, že jsme si jej vybrali.”
- Andrew Hayden

Technické údaje:
Typ

9,3 m

12,4 m

Min. požadovaný výkon

275 k

350 k

Přepravní šířka

3m

3m

Přepravní výška

4m

4m

Hmotnost s válci Crosskill

10 470 kg

12 970 kg

Hmotnost s prutovými válci

8 600 kg

10 370 kg

710/40-22,5

710/40-22,5

Kola

www.dal-bo.com | BRÁNY DAL-BO 1 3

Rollomaximum XL

“Vysoká výkonnost ve velkém měřítku…………”

CultiLift 3,00 m – 8,00 m
Vysoce výkonný nesený kultivátor pro předseťovou přípravu půdy
CultiLift je vysoce výkonný nesený kultivátor pro předseťovou přípravu půdy se 4 řadami
radliček (45x10 mm). Díky rozteči radliček 8 cm je zaručeno kvalitní rovnoměrné zpracování
půdy v celém pracovním záběru. Pracovní hloubka kultivátoru je ovládána vzadu připojeným
válcem. Stroj se standardně dodává s válcem průměru 40 cm, lze však si objednat jiná
provedení. To zaručuje rovnoměrné rozložení hmotnosti v celém pracovním záběru.
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Standardní a volitelná výbava
Standardní výbava:
Rám pro těžký provoz
4řadý stroj s radličkami 45x10 mm
Prutový válec 400 mm
Odpružená rovnací lišta

• Rozteč radliček 8 cm
• Přepravní šířka: 3 m
• **Podpěrné kolo jako standardní výbava (CultiLift 800)

CultiLift

•
•
•
•

Standardní výbava:

Podpěrná kola jsou velmi účinná při udržování rovnoměrné pracovní hloubky
v celém pracovním záběru. Tato kola jsou standardní výbavou na kultivátoru
8,0 m a volitelná výbava pro provedení 6,0 m.

Jako alternativa standardního prutového válce lze kultivátor CultiLift vybavit
válcem Crosskill z lisované oceli, který zajišťuje nejen ovládání hloubky, ale
přispívá také ke kvalitě zpracování seťového lůžka. Stroj je možné také
vybavit rovnací lištou před zadním válcem.

Kultivátor CultiLift je standardně vybaven 4 řadami zakřivených radliček, které
mají agresivnější působení na půdu. Alternativně lze objednat rovné radličky,
jež mají méně agresivní účinek a lépe zachovávají hloubku.

Další volitelnou výbavou pro kultivátor CultiLift jsou zadní kruhy průměru 600
mm s profilem T.

Jako volitelná výbava kultivátoru CultiLift se dodává hydraulicky ovládaný
přední smyk Crackerboard. Ten zaručuje nejen kvalitní vyrovnání, ale také
rozrušuje povrch pro zvýšení účinnosti následných radliček.

Volitelnou výbavou pro montáž mezi radličky a zadní válec jsou následné
brány. Tyto brány vyrovnají stopy po radličkách předtím, než zadní válec
dokončí přípravu seťového lože.
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“Kvalitní doplněk strojů podniku služeb………”
Názor zákazníka:

Farma a podnik služeb G A Liddle & Son leží v blízkosti města Selby v hrabství Yorkshire. Cukrová řepa je velkou
částí jejich obchodních aktivit a navzdory ztrátě továrny York stále sklízejí více než 3 000 akrů (1 215 ha) řepy
pomocí 2 6řádkových strojů Vervaet. Mezi jejich aktivity však nepatří jen sklizeň, ale provádějí také předseťovou
přípravu půdy a osévají značnou výměru půdy cukrovou řepou. Práci provádějí jak na svých pozemcích, tak zajišťují
i smluvní služby. Když se začali rozhlížet po novém kultivátoru pro předseťovou přípravu půdy, požadovali kvalitně
konstruovaný stroj vybavený velkým počtem radliček, který by byl vhodný pro připojení k jejich traktorům JD s
výkonem 200 k. Jejich prodejce - společnost Ripon Farm Services - jim nabídla kultivátor CultiLift 6 m firmy Dal-Bo
se zadním válcem a 75 radličkami. Pan Geoff Liddle znal pana Steve Atkina, prodejního manažera firmy Dal-Bo UK,
mnoho let a byl přesvědčen, že pro tento stroj bude zajištěna nejlepší možná podpora. Po několika sezónách
provozu kultivátoru s pracovním záběrem 6 m se pan Geoff Liddle vyjádřil následovně: “Jsme velmi spokojeni s prací
kultivátoru CultiLift a jsme schopni provádět setí řepy přímo za tímto strojem. Kultivátor byl také používán pro
zpracování půdy na jaře pro jarní obiloviny. Má dostatečnou hmotnost, aby zůstal stát na požadovaném místě a
nezvednul se při zvětšení hloubky. Jsem si jist, že pokud budeme potřebovat zakoupit kvalitní sadu válců,
objednáme je u firmy Dal-Bo” (V době po tomto rozhovoru byly zákazníkovi dodány válce Dal-Bo 12,3 m).
- Geoff Liddle a Graham Liddle
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CultiLif

Technické údaje:
Pracovní záběr

3m

5m

Požadovaný výkon

90 k

120 k

37

63

75

87

100

1 210 kg

2 225 kg

2 500 kg

2 775 kg

2 975 kg

3m

3m

3m

3m

3m

Počet radliček
Hmotnost
Přepravní šířka

6m
150 k

7m
160 k

8m
200 k
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CultiTrail 5,00 + 6,00 m
Vysoce výkonný tažený kultivátor pro předseťovou přípravu půdy
CultiTrail je vysoce výkonný tažený kultivátor pro předseťovou přípravu půdy, účinný stroj s
velkou kapacitou. Kultivátor CultiTrail je vybaven 5 řadami radliček s velkým prostorem mezi
každou řadou, což zaručuje neomezený tok materiálu a minimální nebezpečí ucpávání materiálem.
Podvozek je konstruován tak, aby umístění radliček bylo možné provést optimálním způsobem
pro zajištění dokonalého uspořádání radliček, kdy nejmenší vzdálenost mezi radličkami je 40
cm. Tažená konstrukce umožňuje to, že kultivátor CultiTrail navzdory jeho velikosti snadno
zvládnou i relativně malé traktory. Pracovní hloubka je ovládána pozinkovaným omezovačem
zdvihu na 2 středních zvedacích válcích.
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Standardní a volitelná výbava
Standardní výbava:

Standardní výbava:

• 5 řad radliček
• Hydraulicky ovládaný přední smyk Crackerboard pro
těžký provoz
• Pozinkovaný omezovač zdvihu na 2 středních
zvedacích válcích
• Osvětlení pro jízdu

•
•
•
•
•

Válec Crosskill průměru 330/300 mm lze upevnit v zadní části kultivátoru.
Půda se zpracovává a pracovní hloubka se ovládá velmi přesně. Válec
vyrobený z lisované oceli zajišťuje kvalitní zpracování půdy bez nadměrné
hmotnosti.

Navzdory velkému pracovnímu záběru má kultivátor CultiTrail v přepravní
poloze šířku pouze 2,5 m. Skládání a rozkládání se ovládá hydraulicky ze
sedadla řidiče traktoru, což velmi usnadňuje práci.

Kultivátor CultiTrail lze v přední části vybavit hydraulicky ovládaným smykem
Crackerboard, což umožní pracovníkovi obsluhy seřizovat smyk za jízdy, a
tak zajistit dokonalé vyrovnání pole.

Kultivátor CultiTrail je standardně vybaven 5 řadami zakřivených radliček 45 x
10 mm, které poskytují jedinečnou kvalitu zpracování půdy. Alternativně se
dodává 5 řad přímých radliček 45x10 mm. Tyto radličky jsou méně agresivní.

Technické údaje:
Pracovní záběr

5m

6m

Požadovaný výkon

100 k

125 k

Počet radliček

63 ks

77 ks

Počet radliček smyku Crackerboard

18 ks

22 ks

Počet zadních bránových hřebů

42 ks

50 ks

2 300 kg

2 500 kg

Přepravní šířka

2,5 m

2,5 m

Přepravní výška

2,9 m

3,4 m

Hmotnost
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CultiTrail

Radličky: 45 x 10 mm
400 mm mezi každou radličkou
Rozteč radliček 8 cm
Přepravní šířka: 2,5 m
4 kola 300/55-14,5

CultiMax 5,50 m - 10,00 m
Vysoce výkonný tažené brány pro předseťovou přípravu půdy
CultiMax je 7řadý kultivátor pro předseťovou přípravu půdy, který dokonale připraví seťové
lože pro všechny druhy zpracování půdy, a to především zorané pole před setím kukuřice,
obilí, cukrové řepy atd. Pracovní hloubka je ovládána 4 sadami kol podvozku. Kola zaručují
přesnou a stabilní práci na poli. Materiál a zemina může při zpracování půdy do hloubky 1 až 10
cm snadno procházet strojem.
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Standardní a volitelná výbava
Standardní výbava:
•
•
•
•
•
•

Rámová konstrukce pro těžký provoz
7řadá bránová sekce s hřeby 45x10 mm
4 sady kol podvozku 300/55-14.5 TWIN
Přepravní šířka 3,0 m
Přepravní šířka 10,00 m: 4 m
Osvětlení pro jízdu

• Hydraulicky ovládaný smyk Crackerboard
• Hloubka seřizovaná pomocí speciální distančních
vložek na hydraulickém válci
• Plně hydraulicky ovladatelné skládání
• Hydraulické funkce: 3x dvojčinná funkce
• **POZNÁMKA! Maximální zatížení nápravy více než 3 000 kg:
zohledněte prosím místní zákonné předpisy pro přepravu.

CultiMax 800 s ocelovým válce Crosskill
CultiMax

Smyk Crackerboard

Standardní výbava:

Ocelový válec Crosskill

Kypřič stop CultiMax

Kola podvozku

Vzadu namontovaný smyk Crackerboard
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“Velká výkonnost pro jarní setí.....”
Názor zákazníka:

Pan John A H Chalmers, který má více než 1 000 akrů (400 ha) jarních plodin na vlastní farmě a navíc téměř 7 000
akrů (2 830 ha) určených pro přípravu seťového lože a setí zeleného hrachu, si je vědom důležitosti mít stroje s
velkou výkonností a současně dobrou spolehlivostí. Celková obdělávaná rozloha farmy Mill of Tulliebelton na severu
vesnice Bankfoot v blízkosti Perthu překračuje 2 000 akrů (800 Ha) a hospodaří na ní Iain Chalmers a jeho synové
Tommy a Iain. Před určitou dobou museli na svých pozemcích intenzívně připravovat půdu pro výsev hrachu a pro
prvotní přípravu seťového lože používali velký kultivátor s radličkami, avšak přitom museli překonávat velkou
vzdálenost přejezdu na silnici, což bylo poměrně obtížné vzhledem k přepravní šířce. To bylo také hlavním důvodem
potřeby výměny jejich stávajícího stroje s radličkami za kultivátor CultiMax 8 m firmy Dal-Bo, který byl dodán firmou
Agricar v Perthu, jež také dodala jejich traktory New Holland. Když jejich smluvní partner přestal nabízet výsev
hrachu, využili příležitosti a zakoupili si další kultivátor CultiMax 8 m a nyní provozují oba stroje před 2 6metrovými
kombinacemi Solitaire, které zvolili jako secí stroje. “Máme dobrý servis pro naše stroje Dal-Bo, tyto stroje nás
přesvědčili menší potřebou výkonu traktoru, snadnou obsluhou a větším počtem radliček, které zanechávají za
tandemovými koly pro ovládání hloubky lépe zpracovanou půdu,” komentoval práci stroje pan Iain Chalmers a
pokračoval: “Přepravní šířka 3 m nejen odpovídá zákonným požadavkům, ale usnadňuje práci při přepravě mezi
farmami.”
- Iain(Sen), Iain a Tommy Chalmers
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CulitMax

Technické údaje:
Pracovní záběr

5,50 m

6,50 m

8,00 m

9,00 m

10,00 m

Požadovaný výkon

100 k

140 k

170 k

220 k

280 k

Počet radliček
(10 x 45 mm, vzdálenost 80 mm)

72 ks

81 ks

100 ks

113 ks

124 ks

3 600 kg

4 000 kg

4 400 kg

Hmotnost
Hydraulicky ovládaný smyk
Crackerboard vpředu – standardní (počet
radliček)

2 850 kg

3 260 kg

20 ks

23 ks

28 ks

32 ks

36 ks

Přepravní šířka

3m

3m

3m

3m

4m

Přepravní výška

2,65 m

3,15 m

3,90 m

4,40 m

4,40 m

6 ks

8 ks

8 ks

8 ks

Kola 300/65-12, počet

8 ks

Volitelná výbava:
Hydraulicky ovládaný smyk
Crackerboard vzadu (počet
radliček/hmotnost)
Těžké zadní brány (počet
hřebů/hmotnost)

-

24 ks
400 kg

28 ks
470 kg

32 ks
530 kg

36 ks
600 kg

45 ks
100 kg

52 ks
125 kg

65 ks
150 kg

72 ks
170 kg

81 ks
200 kg

Drobicí válec

420 kg

540 kg

670 kg

750 kg

850 kg

Válec Crosskill **

220 kg

260 kg

320 kg

360 kg

420 kg

Prutový válec 400 mm**

400 kg

540 kg

670 kg

750 kg

-

Náhradní kolo

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

1 ks/40 kg

** Nikoli ve spojení se zadními bránami.
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Objednejte si své brány
předem již dnes. Další
informace Vám poskytne
Váš prodejce na stránkách
dal-bo.com.
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