
Kraftig 16 mm strigletand.

Effektiv opblanding.

Maxiroll 630 med strigle på arbejde i 
den engelske hvedestub

Stor gennemgang i striglesektionen.

Dal-Bo tromle som stubredskab
Stubredskab med pakkereffekt

Grundet stigende efterspørgsel på 
redskaber til bekæmpelse af græsukrudt 
og spildfrø i stubmarker har Dal-Bo til 
sæson 2015 udviklet en kraftig 4-bul-
let strigle, som monteres på Maxiroll 
tromlen.
Redskabet giver et perfekt mix af 
halmfordeling, øverlig jordbearbejdning 
og jordpakning. En enkelt overkørsel 
danner et falsk såbed, der samtidig er 
pakket. Pakningen holder på fugten i det 
øverste jordlag og fremprovokerer en 
effektiv spirring af spildfrø.

Kraftig striglesektion

Striglesektionen består af fire rækker 
lodretstående 16 mm strigletænder. Tan-
dafstanden er 100 mm, bulleafstanden 
er 350 mm, og arbejdsdybden indstilles 
via bærehjul på hver sektion. Det er 
en forholdsvis aggressiv tandtype med 

mindre fjedrende effekt. Dette sikrer 
en effektiv opblanding af planterester 
og jordpartikler selv ved tætte afgrøder 
som frøgræs med snittet halm. Bliver 
bearbejdningen for kraftig ved mindre 
mængde plantemateriale, mindskes 
arbejdsdybden enkelt via spindler ved 
bærehjulene.

Mange muligheder i en 

maskine

Konceptet er opbygget på en standard 
Maxiroll tromleramme og tilbydes i 
arbejdsbredderne 6,3, 7,6 og 8,3 meter. 
I en tid med stor fokus på maskinom-
kostninger er det vigtigt, at de enkelte 
maskiner udnyttes optimalt. Da strig-
lesektion og lamelplanke er monteret 
i det samme hydrauliske ophæng på 
Maxiroll´en, kan omstillingen gøres på 
ca. en time. Herved har man en maski-
ne, hvad enten det gælder tilberedning 

af såbed, tromling efter såning samt let 
stubbearbejdning efter høst. 

Stor kapacitet og lille 

trækkraftbehov

Kapaciteten på den nye strigle- og trom-
lekombination er stor. Med en arbejds-
bredde på 8,3 meter og hastighed på 13 
km/t er den ca. 10 ha i timen. Træk-
kraftbehovet for en 8,3 meter version er 
170-200 hk.

Alsidigt redskab til 

jordbearbejdning

Med udviklingen af den 4-bullede 
strigle er der tilføjet en ny anvendelses-
mulighed for Maxiroll´en. Dal-Bo til-
byder i dag syv forskellige redskaber og 
12 forskellige ringtyper til Maxiroll´en, 
hvilket er unikt inden for dette segment. 
For yderligere information kontakt 
venligst Dal-Bo.
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