
The Wheel.
Reinvented.

De nieuwe DAL-BO SNOWFLAKE-ring heeft de 6-voudige 
sterkte in vergelijking de oorspronkelijke gietijzeren 
ringen. Daarom ook  6 jaar  garantie. Direct leverbaar.



SNOWFLAKE 
6-voudige sterkte
 6 jaar garantie

Met het doel om de kwaliteit en capaciteit in de 
grondbewerking te optimaliseren en de efficiëntie in de 
verbouwen van gewassen te verhogen, gaat de actuele 
trend naar grotere machine-eenheden.

Om deze reden produceert DAL-BO nu walsen met werkbreedtes tot 

18,3 m en 12.000 kg gewicht. In 2013 heeft DAL-BO de 

ontwikkeling en beproeving van de nieuwe cambridge ringen 

SNOWFLAKE® gestart. De naam is op het nieuwe Design van de 

spaken terug te voeren, dat op de kristal van een sneeuwvlok 

lijkt. Zonder materiaal- en gewichtswijziging heeft DAL-BO met 

SNOWFLAKE® een ring ontwikkeld, die de 6-voudige sterkte in 

vergelijking met oorspronkelijke cambridge-ringen heeft. 

SNOWFLAKE® wordt in 4 verschillende groottes geproduceerd:

Ø50, Ø55, Ø60, Ø65 cm.

Deze nieuwe gepatenteerde walsenring heeft zich onder de 

zwaarste praktische-omstandigheden in het veld en ook in een 

speciaal daarvoor ontwikkelde proefbank bewezen. SNOWFLAKE®  is  

in Europa product en design- beschermd. Dalbo is er trots op, dat het 

vakcomité van de Agromek de SNOWFLAKE® walsenring met 3 sterren 

als ”nieuw in Europa” heeft aangeduid. Daarmee bouwt DAL-BO haar 

positie als leidende europese walsenfabrikant verder uit.

1. SNOWFLAKE is in Europa

product- en design beschermd

3. SNOWFLAKE wordt in 4 ver-

schillende groottes 

geproduceerd: Ø50, Ø55, Ø60, 

Ø65 cm.

4. SNOWFLAKE heeft de 6-voudige sterkte

 in vergelijking tot de 

oorspronkelijke gietijzeren 

ringen.

2. SNOWFLAKE heeft zich 

in steenachtig en  zware 

grond het beste 

bewezen.
5. SNOWFLAKE - wij 

garanderen 6 jaar garantie

6. SNOWFLAKE – geniaal, robuust en 

lange levensduur!.



Hydraulisch opklapbare, 3-delige wals met liggende walselementen en een zeer laag 
zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door 
de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke 
grond en bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De stabiele 
spanveer garandeert de gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente 
bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door een standaard DUOFLEX-systeem 
bereikt. Minimax Classic (CB) is standaard voorbereid voor uitvoering met hydraulisch 
Crackerboard

Hydraulisch opklapbare walsen  met 5-delige walselementen en zeer laag zwaartepunt. De 
constructie maakt de opklapping zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door de grote 
overlapping van de afzonderlijke walsensecties wordt zelfs bij ongelijke grond en bochten 
rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd. De gelijkmatige gewichtsverdeling op 
de walsensecties vindt hydraulisch plaats. De standaard drukaccumulator met manometer 
maakt maximale flexibiliteit mogelijk en vereenvoudigt de bediening. In combinatie met 
het DUOFLEX-systeem wordt daardoor een optimale bodemaanpassing en  
beweegbaarheid van de walsensecties bereikt.

Hydraulisch opklapbare, 3-delige walsen met liggende walselementen en zeer laag 
zwaartepunt. De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. Door 
de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke 
grond en bochten rijden en volledig vlakke bewerking gegarandeerd. Een stabiele 
spanveer garandeerd de gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente 
bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX-systeem 
bereikt. De XL uitvoering is standaard voorbereid voor de uitvoering  met hydraulisch 
Crackerboard of egalisatiebord.

Hydraulisch opklapbare 3-delige wals met liggende walselementen en laag zwaartepunt. 
De constructie maakt het opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. De  standaard 
hydraulische gewichtsnivellering garandeert de optimale gewichtsverdeling over de 
volledige werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het 
DUOFLEX-systeem bereikt. Het MaxiRoll-systeemframe is standaard voorbereid voor de 
combinatie met een zwaar hydraulisch Crackerboard (80mm brede- en 500mm hoge 
tanden), de 2-rijige wiedeg met 12mm tanden, 3-rijige cultivator of een 350mm 
messenwals. De framehoogte van 90cm in werkstand garandeert constant te werken 
zonder verstopping. 300/80 x 15,3 banden (vanaf 7,6 m: 400/60x15,5) en standaard 
verlichting.

Hydraulisch opklapbare, 3-delige wals met liggende walselementen en een zeer laag 
zwaartepunt. Deconstructie maakt de opklapping mogelijk zonder moeilijk rangeren. Door 
de grote overlapping van de afzonderlijke walselementen wordt zelfs bij ongelijke grond 
en bochten rijden een volledig vlakke bewerking gegarandeerd.De hydraulische 
gewichtsverdeling garandeert een gelijkmatige druk over de volledige werkbreedte. 
Gewichtsverdeling over de totale werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en de 
beweegbaarheid wordt door het standaard DUOFLEX-systeem bereikt.

Hydraulisch opklapbare 5-delige wals met liggende wlaselementen en laag zwaartepunt. 
De constructie maakt opklappen zonder moeilijk rangeren mogelijk. De standaard 
hydraulische gewichtsnivellering garandeert optimale gewichtsverdeling over de volledige 
werkbreedte. De excellente bodemaanpassing en beweegbaarheid wordt door het DUOFLEX-
systeem bereikt. Het MaxiRoll-systeemframe is standaard voorbereid  voor de combinatie
met een zwaar hydraulisch Crackerboard (80mm brede en 500mm hoge tanden), 
 2-rijige wiedeg met 12mm tanden, 3-rijige cultivator of een 350mm messenwals.
Framehoogte van 90cm in werkstand garandeert constant werken zonder verstopping

Standaard uitvoering:
Standaard uitvoering:

Standaard uitvoering: Standaard uitvoering:

Standaard uitvoering: Standaard uivoering:

•  DUOFLEX-systeem
•  Automatische  gewichtverdeling via

spanveren
•  Steunpoot met steekpennnen, 

boventrekhaak-aanspanning
•  Banden: 260/75x15,3 

resp. 10.0/75x15,3
•  Vanaf 7,6m: 300/80x15,3 resp. 11.5/80x15,3

•  60 mm draagassen van 
CRMO4V-staal

•  Hydraulische aansluiting: 1xEW, 1xDW
•  Aanspanningshoogte: 75 cm
• 9,30 m standaard met hydraulische 

gewichtsverdeling en 400/60x15,5 
banden

•  Hydraulische steunpoot
•  DUOFLEX-systeem
•  Automatische transportvergrendeling
•  Hydraulische  gewichtsverdeling
•  Complete  verlichting
• Boventrekhaak- of hefarm-aanspanning cat III
•  Minimaal 500 kg gewicht per meter
•  speciale        flenslagers met grote diameter

•  60 mm draagassen van CRMO4V-staal

•  Vereiste hydraulische aansluiting: 3xDW 
(12,30 standaard slechts 2xDW)

•  Transportbreedte 3 m
•  Banden: 12,3 m: 480/45x17 twin
•  Vanaf14,3 m 600/50x22,5
•  12,3 m XL: 520/50x17 twin

•  DUOFLEX-systeem
•  Automatische gewichtsverdeling via

spanveren
•  Steunpoot met steekpennen, 

boventrekhaak-aanspanning
•  Verlichting
•  Banden:  630: 300/80x15,3 resp. 

11.5/80x15,3

•  830: 400/60x15,5
•  60 mm  draagassen van 

CRMO4V-staal
•  Hydraulische aansluiting : 1xEW, 1xDW
•  Aanspanningshoogte: 85 cm

•  DUOFLEX - systeem
•  Steunpoten
•  Automatische transportvergrendeling
•  Hydraulische  gewichtsnivellering
•  Verlichting
•  Minimaal 500 kg gewicht per meter
•  Robuust stalen frame 150x100 mm
•  Aanspanningshoogte: 85 cm
•  Speciale    flenslagers met grote diameter

•  60 mm draagassen van
CRMO4V-staal

•  Banden: 300/80x15,3 resp. 
11.5/80x15,3

•  Vanaf 7,6 m: 400/60x15,5
•  Transportbreedte: 2,5 m
•  Benodigde  hydraulische 

aansluitingen: 1xDW en 1xEW

•  Steunpoot
•  DUOFLEX-systeem
•  Automatische transportvergrendeling
•  Hydraulische gewichtsverdeling
• Complete     verlichting
•  Minimaal 500 kg gewicht per meter
•  Speciale   flenslagers  grote diameter

•  60 mm  draagassen van
CRMO4V-staal

•  Vereiste hydraulische aansluiting: 
2xDW

•  Transportbreedte: 3 meter
•  Banden: 400/60x15,5 twin

•  Hefarmaanspanning of trekoog aanspanning
•  DUOFLEX-systeem
•  Automatische transportvergrendeling
•  Hydraulische gewichtsverdeling
•  Complete  verlichting
•  3-D-pendelophanging met hydr. 

voorspanning
•  Minimaal 700 kg gewicht per meter
•  Speciale  flenslagers met grote diameter
•  60 mm  draagassen van CRMO4V-staal
•  Hydraulische aansluiting: 2xDW, 1xEW
•  Transportbreedte 3 m

•  Banden: 10,3 m: 520/50x17 twin
•  12,3 m: 710/40x22,5 twin
•  OPGELET:Crackerboard is niet in combinatie

met 60 cm cambridge-ringen leverbaar!! 
A.u.b. bij bestelling melden, of hefarmaan-
spanning of voor rups trekoog met 50 mm 
boring!!

MiniMax Classic 
4,50 - 9,30 m

MiniMax Classic 
12,30 - 18,30 m

MiniMax XL 
6,30 - 8,30 m

MaxiRoll  
5,30 - 8,30 m

MiniMax Classic 
 9,50 - 10,30 m

MaxiRoll 
10,30 - 12,30 m



Dal-Bo 
- het grootste walsen-programma 
- voor optimale capaciteit en 
opbrengsten.

Het DAL-BO-team is met competente advisering voor techniek 

en opbrengst-zekerheid op elk moment uw partner. Door het 

brede product-programma kan altijd een oplossing geboden 

worden, die met de individuele praktische eisen exact overeen 

komt. Techniek, capaciteit en opbrengst is het 

gemeenschappelijke doel - daarvoor staat DAL-BO. Omvangrijke 

speciale uitvoeringen garanderen de mobiliteit en de 

gebruiksomstandigheden van de DAL-BO-walsen. Het 

Crackerboard levert een uitstekende egalisering, wiedeg en 

zaaitechniek staan voor de  optimale

graslandverzorging, Sporenwissers en gewichtsverdeling 

zorgen voor gelijkmatige versteviging. Kort gezegd, het is de 

veelzijdigheid van de DAL-BO-walsentechniek, die DALBO met 

haar programma aan de hoogste eisen voldoet. De Kern-

competentie van DAL-BO is, door constant product ontwikkelen 

voor de cliënten om de best mogelijke rentabiliteit voor de 

investeringen nu en in de toekomst te garanderen”.

Meer dan 200 DAL-BO-walsenvariaties bieden voor alle specifieke eisen 
de optimale oplossingen. Altijd een veilige keuze– de walsen van  DAL-
BO zijn „veel meer dan een wals".



DAL-BO A/S   |   Bindeballevej 69   |   DK-7183 Randbøl 
Tlf.: +45 75 88 35 00   |   Fax: +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk   |   www.dal-bo.dk

DAL-BO A/S

Maakt U reeds nu de 
voorbestelling. Kies 
het DAL-BO product 
op www.kruse.nl




