
Superior quality. 
Cultivating Your Future.
Een innovatieve keuze van zaaibed-combinaties met uitstekende 
egalisatie en versteviging
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Sinds 1048 zorgt 
DALBO voor veilige en 
hoge  opbrengsten
Bij DAL-BO wordt handwerk kwaliteit, genialiteit en tien tallen jaren ervaring 
gecombineerd met op maat gesneden landbouwmachines van buitengewone 
kwaliteit geproduceerd. Sinds 1948 levert DALBO aan landbouwers in de hele 
wereld de best mogelijke bewerkingstechniek.

Superior quality. Cultivating Your Future.
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Dal-Bo
Elke zaaikorrel heeft haar individueel vervaardigd 
zaaibed  nodig.

DAL-BO  zaaibedcombinaties voldoen aan deze eisen zeer nauwkeurig
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Voor elk soort zaad en grootte is een gelijkmatig zaaibed de belangrijkste  
voorwaarde. Ongelijkmatig zaaibed resulteert in een ongelijkmatige 
zaaidiepte en onregelmatig tijdstip van opkomst. Te diep gezaaid zaaizaad heeft 
veel energie nodig voor uitloop en opkomst en dat leidt uiteindelijk tot 
een duidelijk lagere potentie van opbrengst.

Voor snelle en gelijkmatige opkomst van het gewas is een optimaal 
(niet verdicht!!) zaaibed nodig. Afhankelijk van de 
weersomstandigheden (vorst!) is deze basisvoorwaarde in de 
loop van de jonge ontwikkeling te begeleiden en b.v. walsen van 
het gewas noodzakelijk.

A f h a n k e l i j k  v a n  d e  s o o r t  v a n  z a a i b e d - b e r e i d i n g ,  m o e t  e e n  r i j  v a n  b a s i s v o o r w a a r d e n  v o o r  e e n  s n e l l e  
u i t l o o p  v a n  h e t  z a a d  v o l d o e n . Alle factoren, tot aan de beschikbare hoeveelheid regen, zijn in de hand van de lanbouwer. Op eenn 
fijnkruimelige en goed gestructureerd zaaibed stelt de korrel voldoende zuurstof en voedingsstoffen beschikbaar en de mogelijkheid voor een optimale 
doorworteling. Deze basis  geldt voor elk soort van zaad, alleen de zaaidiepte kan variëren.Hoe groter de korrel, des te dieper gezaaid moet 
worden. Hoe beter de zaaibed-voorbereiding des te sneller en beter de opkomst en des te gezonder en vitaler het gewas.

DAL-BO A/S werd in 1948 opgericht. De ondereming specialiseert zich sindsdien op de ontwikkeling en 
constructies van hoogwaardige landbouwmachines. Het hoofdaandeel  van de productie zijn walsen in allerlei 
soorten tot 24.3  meter werkbreedte, die DAL-BO reeds jaren als leidende en bekendste fabrikant in Europa 
hebben gemaakt. Ook op gebied van pakkerrollen en zware zaaibedcombinaties presteert DALBO reeds vele 
jaren pionierswerk in de markt. Met meer dan 60 jaar ervaring in de industriele machinebouw worden 
tegenwoordig op de markt gerichte en innovatieve producten geproduceerd, die op de eisen van de moderne 
grondbewerking gericht zijn. Als flexibele, middelgrote fabrikant luistert DALBO extreem goed naar de 
markt en kan de productie met betrekking tot de opdrachten in vergelijking met massaproductie constant 
individueel en termijn gericht reageren. DAL-BO producten worden zowel in bijna alle europese -markten als 
in gebiedsdelen over zee gebruikt. Dit professionele netwerk garandeert cliënt gerichte en de best mogelijke 
service.

Modernste zaaibedbereiding - Made in Denmark
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Rollomaximum 6.20 + 7.50m
Precisie – zaaibedcombinaties

Zware precisie-zaaibedcombinaties, die via walsen voor en achter worden gedragen en daarmee   de 
toenemende eisen voor een ideaal zaaibed optimaal vervullen. Door de speciale  combinatie van werktuigen 
van walsen en tanden in combinatie met millimeter nauwkeurige dieptegeleiding bereikt de 
Rollomaximum in de regel in één werkgang een perfect zaaibed.Daardoor wordt in de kortst mogelijke  
tijd een enorm hoge oppervlakte-capaciteit bereikt Het in- en uitklappen vindt hydraulisch plaats vanaf de 
tractor zitplaats.

UITVOERINGEN

Zelfs op zeer zware grondsoorten laat de  Rollomaximum een 
optimaal gekruimeld en verstevigd zaaibed achter.

Standaard uitvoering

•
Hydr. Crackerboard zonder 
parallellogram-geleiding

• Hydr. gewichtsverdeling
• Crosskill ø53/48cm vóór

Standaard uitvoering

• 4-rijen cultivator tanden
• Geveerd egalisatiebord achter
• Crosskill walsen achter ø50/45cm
• Transportbreedte: 3m
• LED verlichtingsinstallatie
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I.p.v. de Crosskill-stalen ringen achter kunnen een kooirol of zoals 
afgebeeld  Crosskill- gietijzer ringen gemonteerd worden. 

Het hydraulisch Crackerboard vóór is sstandaard en garandeert het beste 
werk bij zaaibedbereiding.

Op wens kunnen geveerde sporen wissers gemonteerd worden.

Het 2-delig in-en uitklappen met 3 meter buitenbreedte garandeert een 
zeer hoge bodemvrijheid bij transport

De grote 520/50-17er banden kunnen vanaf de fabriek met hydraulische of 
luchtdrukremmen uitgevoerd worden,

Zware , 3-rijen ganzevoet-scharen (25mm vierkant steel) i.p.v. de
4 rijen cultivatortanden. De grote doorlaat van 260 mm in de rij en 
475 mm tussen de rijen maken ook gebruik op ongeploegde grond mogelijk.

Dubbele stalen ringen met U vormig profiel i.p.v.  Crosskill-walsen vóór. 
Aanbevolen op lichte  steenachtige grond grondsoorten.
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Referentie
Marktfrucht Spycker GbR 
Ons gebruik met ca. 1.000ha ligt op het eiland Rügen bij 
Jasmunder Bodden. Wij hebben grond met 20-45 
afslipbaar,met leenhoudende zandgrond,veel stenen, de 
oppervlakte is deels zeer heuvelachtig. Alles wordt geploegd. 
In 2016 hebben wij een DAL-BO Rollomaximum 620 op 
proef van goed werk voor zaaibedbereiding gekocht. Wij 
hebben de machine op ca. 400 hectare gebruikt.De 
machine wordt getrokken met een John Deere 8360RT en 
frontpakker. De combinatie hebben wij gekozen om de  
de toch overwegend zeer lichte en losse grond. Met 
slechts één werkgang bereiken wij een vlakke en zeer goed 
verstevigd zaaibed. Dit was dan ook doorslaggevend voor 
kopen van de machine. 
Bij een klein probleem was onze DAL-BO handelaar de 
Fa. Drees Hanse Agrartechnik direct aanwezig om het 
probleem op te lossen.

- Thomas Mielke

“Slechts één werkgang..........”

type 6.2m 7.5m

Gevraagde vermogen min. 175 PK 225 PS

Transportbreedte 3m 3m

Tansporthoogte 4m 4m

Gewicht met Crosskill walsen 6.970 kg 7.745 kg

Banden 520/50-17 520/50-17

Technische gegevens
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Rollomaximum XL 9.30 + 12.40m

Precisie – zaaibedcombinatie

Zware precisie-zaibed combinatie, die via walsen voor en achter wordt gedragen en daarmee de 
toenemende eisen voor een ideaal zaaibed optimaal vervuld. Door de speciale combinatie van werktuigen 
van walsen en tanden in combinatie met millimeter nauwkeurige  dieptegeleiding bereikt de 
Rollomaximum in de regel  met één werkgang een perfect zaaibed. Daardoor wordt in de kortste tijd  
een emorme hoge oppervlaktecapaciteit bereikt. Het in- en uitklappen vindt hydraulisch plaats van af de 
tractor zitplaats

Uitvoeringen

Standaard uitvoering

• Hydr. Crackerboard met parallellogram geleiding
• Hydr. Gewichtsverdeling
•  Crosskill-gietijzer-ringen ø53/48cm vóór
• 4-rijen cultivatortanden

Standaard uitvoering

• Geveerd egalisatiebord achter
• Crosskill-stalen-ringen achter ø50/45cm
• Transportbreedte: 3m
• Hydr. steunpoot
• LED verlichtings-installatie
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… de  zijdelingse secties  worden neer gelaten. … de machine wordt via de wielen compleet op de grond gelaten de wielen worden
van de grond geheven, de zijdelen hydraulisch voorgespannen en 
dan kan gewerkt worden.

… dan worden de  worden de zijdelingse secties uitgeklapt.eerst worden de zijdelingse secties  uit de transportbeveiliging  geheven

Voor de best mogelijke bodemaanpassing zijn 4 rijen cultivatortanden in 
slechts 1.55m brede secties opgedeeld en parallellogram geleid opgehangen. 
Uitgevoerd met agressieve gebogen-tanden of rechte-tanden en een 
werkafstand van slechts 80mm resulteert in een  zeer intensieve bewerking. 
De rijenafstand  van 300mm garandeert een grote doorlaat en 
probleemloos gebruik ook op ongeploegde grond

Dubbele U vormige stalen ringen i.p.v. Crosskill-walsen vóór.
Aanbevolen voor gebruik op lichte of steenachtige grond

Hydr. gewichtsverdeling: Rollomaximum XL heeft standaard  hydr. gewichtsverdeling die het gewicht exact op de totale werkbreedte 
verdeeld en daarmee een gelijkmatige bodemdruk bereiktt.
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Referenz

Leider grondbewerking APH Hinsdorf
„Ons bedrijf van  10.000 hectare ligt in de buurt van Des-
sau, Sachsen-Anhalt, met wisselende zandige tot 
leemhoudende  grond, ca. 500mm jaarlijkse neerslag en 
uitgesproken voorjaars-droogte.Onze ca. 900 hectare 
suikerbieten en1.500 hectare maïs worden in de  herfst zonder 
ploegen voorbereid, De zaaibedbereiding in het voorjaar moet 
door het klimaat waterbesparend en zeer slagvaardig plaats 

vinden.Begin                               a april 2013 hebben wij voor het eerst in ons 
bedrijf een prototype Rollomaximum 1240 gebruikt. Nade toen zeer lange winter met veel sneeuw hadden wij 
extreem korstige grond. In tegenstelling tot de aanwezige  
oude techniek kon in slechts één werkgang een exact vlak en 
zeer goed verstevigd  zaaibed worden bereikt. Er werden ca. 
650 hectare bieten- en maïsland bewerkt De  opkomst vond  
zeer snel gelijkmatig plaats. In de late herfst  werden toen na 
geploegd zaadmaïs ca. 300 hectare tarwezaaibed  bereid met veel 
succes.In de de winter is toen een 12.4meter  machine aangschaft, 
die in 2014 ca. 1.300 hectare heeft bewerkt  Door de 
uitzonderlijke goede werkkwaliteit werd in het voorjaar 2015 nog 
een 9.3 meter Rollomaximum bij gekocht. De beide 
machines hebben in gebruik onze vier „Europak 9000“ 
vervangen en werken afhankelijk van devruchtwisseling ca. 
2.500 hectare per jaar. Tot op een paar kleinigheden na 
zijn de machines zeer betrouwbaar en slijtarm.Wanneer een keer 
iets gebeurt,dan is DALBO service snel aanwezig
Wij kunnen ons op dit grote bedrijf een voorjaars 
zaaibedbereiding zonder de beide Rollomaximums niet 

voorstellen. Slagvaardig en  waterbesparen in één werkgang, 
optimaal vlak en de beste versteviging. Bovendien weinig 
slijtage en onderhoudskosten. 

- Ralf Schönemann

“Slagvaardig en water besparend…”

Type 9.3m 12.4m

Gevraagde vermogen min. 275 PK 350 PK

Transportbreedte 3m 3m

Transport hoogte 4m 4m

Gewicht met Crosskill walsen 10.470 kg 12.970 kg

Gewicht met kooirol 8.600 kg 10.370 kg

Banden 710/40-22.5 710/40-22.5

TECHNISCHE GEGEVENS

De compacte constructie maakt veelzijdig gebruik mogelijk en garandeert 
de beste verkruimeling en versteviging.

I.p.v. deCrosskill-stalen ringen achter kan een kooirol od zoals afgebeeld 
Crosskill- gietijzer-ringen gemonteerd worden. 

Het parallellogram- geleid hydraulisch crackerboard is standaard en 
garandeert het beste werk bij zaaibedbereiding.

Op wens kunnen geveerde sporenwissers gemonteerd worden.

Het 2-delig in- en uitklappen met 3meter buiten-breedte garandeert een 
zeer hoge bodemvrijheid bij transport. 

De grote banden 710/40-22,5 kunnen vanaf de fabriek met 
hydraulische of met luchtdruk remmen worden uitgevoerd.

Zware, 3-rijen ganzevoetscharen (25mm vierkant steel) i.p.v.  de 
 4-rijen cultivatortanden. De grote doorlaat van 260mm in de rij en 
475mm tussen de rijen  maakt ook gebruik op ongeploegd land mogelijk.

Als alternatief  kunnen vóór 500mm dubbele U vormige stalen ringen 
gemonteerd worden. Deze worden aanbevolen op lichte of zeer steenachtige 
grondsoorten

Rollomaximum XL
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CultiLift  3.00 – 8.00m
Zware zaaibedcombinatie in de driepunts-aanspanning

Driepunts zaaibedcombinatie voor slagvaardige en efficiënte zaaibedbereiding. Het geveerde egalisatiebord 
vóór garandeert in combinatie met 4-rijen cultivatortanden met een werkafstand  van ca. 8 cm de beste 
resultaten. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via de naloop-kruimelwalsen. Het in=en uitklappen is 
volledig hydraulisch, de transsportbreedte is 3  meter.

Uitvoeringen

Standaard uitvoering

• Robuust frame-constructie
• 4-rijen cultivatortanden met 45x10mm tanden
• Transportbreedte: 3m

Standaard uitvoering

• Geveerd egalisatie-bord vóór
• Dieptegeiding via naloopol
• LED verlichting + waarschuwingsborden
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I.p.v. de standaard kooirol kan vanaf de fabriek een 
Crosskill-stalen-wals gemonteerd worden. Het werkprincipe met de 
verschillende ringdiameters van 500/450mm garandeert vooral onder 
zware bodemomstandigheden een optimale versteviging en 
verkruimeling. Door de speciale constructie zijn de stalen ringen 
vergaand steen-ongevoelig en hebben in vergelijking minder  gewicht.

Optie steunwielen (standaard bij 8.0m) aan de zijkant gemon-teerd , 
garanderen een exacte dieptegeleiding   over de totale breedte.

De 600mm grote T-ring met 35mm brede schouders levert een 
optimale verkruimeling van de kluiten. Door het geniale „Soil-to- 
Soil“- principe wordt een ideale versteviging bereikt. Bovendien
vraagt  deze zwaar gevormde  ring weinig vermogen!

De cultilift is standaard met vier rijen 45x10mm ”gebogen tanden” 
uitgevoerd, die wat agressiever zijn en onder alle omstandigheden een 
optimaal zaaibed bereiken. Als alternatief kunnen ook rechte 45x10mm 
tanden worden gemonteerd

Voor de best mogeliijke egalisatie en verkruimeling kan een zaadeg 
tussen de cultvator-tanden en de nalooprol  gemonteerd worden.

CultiLift kan op wens met een hydraulisch crackerboard worden 
uitgevoerd. Dat garandeert minder vermogen en breken de kluiten effectief.
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IMP Lohnunternehmen GmbH & Co. KG
Wij bedrijven een loononderneming voor de landbouw in noordelijk Schleswig-Holstein, met wisselende 
grondsoorten van 20 tot 50 pocent afslipbaar, deze grond is meestal zeer licht en afwisselend, gedeeltelijk alleen 
zand en dan weer veenachtig.
Voor onze cliënten doen wij zaaibedbereiding voor maïs zaaien. De grond wordt  bijna uisluitend geploegd, echter 
zonder vorenpakker. 
Wij  werken dan in combinatie van een DAL-BO LevelFlex 600 en CultiLift 600. Deze hier voor benodigde 
machines kochten wij in 2013. 
In 2016 hebben wij de  frontpakker (LevelFlex) aan de  gedeelteijk zeer lichte omstandigheden aangepast  en de 
pakker bij DAL-BO tot bandenpakker laten ombouwen.
De grond wordt nu met de nieuwe uitvoering LevelFlex 600 banden-frontpakker en CultiLift 600 zeer goed en 
gelijkmatig aangedrukt voor een optimaal zaaibed voor  maïs zaaien.

- Hauke Timmsen

“Optimaal zaaibed voor maïs……”

Technische gegevens

Werkbreedte 3m 5m 6m 7m 8m

Grvraagde vermogen min. 90 PK 120 PK 150 PK 160 PK 180 PK

Aantal tanden 37 stuks 63 stuks 75 stuks 87 stuks 100 stuks

Gewicht 1.210 kg 2.225 kg 2.500 kg 2.775 kg 2.975 kg

Transportbreedte 3m 3m 3m 3m 3m
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CultiTrail 5.00 + 6.00m
Compacte half gedragen zaaibed-combinatie

De lichte, half gedragen zaaibedcombinatie voor slagaardig en efficiënte zaaibedbereiding. De 5-rijen 
cultivatortanden met korte werkafstand van 8 cm en compromisloze tandverdeling met 400 mm vrije 
ruimte om elke tand, garandeert de beste resultaten en minimaal risico van verstopping. Het standaard 
hydraulisch hydraulisch Crackerboard vóór garandeert optimale egalisatie  De exacte dieptegeleiding 
vindt plaats via clips op de hydraulische cilinder van het onderstel. Het in-en uitklappen vindt hydraulisch 
plaats, de transportbreedte bedraagt 2.50m. 
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Uitvoeringen
Standaard uitvoering

• Robuust frame constructie
• 5-rijen cultivator tanden met 45x10mm tanden
• 400mm vrije ruimte tussen elke tand
• Transportbreedte: 2.50m
• Hydraulisch crackerboard vóór

Standaard uitvoering

• Dieptegeleiding via clips aan het onderstel
• LED verlichting + waarschuwingsborden
• I.p.v. de gebogen ”Super-Q” -cultivator-tanden kunnen

vanaf de fabriek voor de zelfde prijs ook
rechte ”Jackpot”- ultvatortanden
 gemonteerd worden.

Technische gegevens

Werkbreedte 5m 6m

Gevraagde vermogen min. 100 PK 125 PK 

Aantal tanden 63 stuks 77 stuks

Crackerboard-tanden 18 stuks 22 stuks

12mm egtanden 42 stuks 50 stuks

Gewicht 2.300 kg 2.500 kg

Tansportbreedte 2.5m 2.5m

Transport hoogte 2.9m 3.4m

Door het elegant in- en uitklappen heeft de CultiTrail slechts 2.5m 
transportbreedte. Het in- en uitklappen vindt volledig hydraulisch plaats 
vanaf de tractor-zitplaats. De automatische tranportbeveiliging  is 
standaard.

Het standaard hydraulische Crackerboard garandeert een optimale 
egalisatie en breekt de kluiten.

CultiTrail is standaard met vijf rijen 45x10mm gebogen”Super-Q-tanden” 
uitgevoerd, die wat agressiever zijn en onder alle omstandigheden een 
optimaal zaaibed leveren. Als alternatief kunnen ook rechte 45x10mm 
tanden gemonteerd worden.

I.p.v. de standaard kooirol kan vanaf de fabriek een 
Crosskill-stalen wals gemonteerd worden. De werkingsprincipe met de 
verschillende ringdiameters van 330/300mm garandeert bij  zware  
grond een optimale versteviging n verkruimeling.
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CultiMax 5.50 - 10.00m
Half gedragen zaaibed-combinatie met 7-rijen cultivator-tanden

Half gedragen zaaibedcombinatie voor de slagvaardige en efficiënte zaaibedbereiding. Het standaard 
Crackerboard vóór garandeert in combinatie met de 7-rijen cultivator-tanden (werkafstand ca. 8cm) de 
beste resultaten. De exacte dieptegeleiding vindt plaats via 4 dubbele wielen, die met clips wordt 
ingesteld. De Cultimax kan als optie met hydraulisch  Crackerboard achter en een naloop-kooirol  uitgevoerd 
worden. Het in- en uitklappen vindt volledig hydraulisch plaats.
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Uitvoeringen
Standaard uitvoering

• Zwaar frame-costructie
• 7-rijen cultivatortanden met 45x10mm tanden
• 4 sets tandem-wielen 300/65-12
• Transportbreedte tot 9.00m: 3m
• Transportbreedte 10.00m: 4m

Standaard uitvoering

• Benodigde stuurventielen: 3xDW
•Verlichtingsinstallatie
• Hydraulisch crackerboard vóór
• Dieptegeleiding via clips
• Volledig hydraulisch in- en uitklapbaar

CultiMax 8.00m met Crosskill-stalen-ringwalsenCrackerboard

Crosskill-stalen-ringwals

Crackerboard  achter met Crosskill-stalen-walsCultiMax met sporenwissers

Tandem-set
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Technische gegevens

Werkbreedte 5.50m 6.50m 8.00m 9.00m 10.00m

Gevraagde vermogen min. 100 PK 140 PK 170 PK 220 PK 280 PK

Aantal tanden
(10x45mm, 80mm afstand)

72 stuks 81 stuks 100 stuks 113 stuks 124 stuks

Gewicht 2.850 kg 3.260 kg 3.600 kg 4.000 kg 4.400 kg

Hydr. Crackerboard vóór 
(aantal tanden) 20 stuks 23 stuks 28 stuks 32 stuks 36 stuks

Transportbreedte 3m 3m 3m 3m 4m

Transport hoogte 2.65m 3.15m 3.90m 4.40m 4.40m

Banden 300/65-12, aantal 6 stuks 8 stuks 8 stuks 8 stuks 8 stuks

Extra uitvoering:
 Hydr.Crackerboard achter
 (aantal tanden/gewicht)

-
24 stuks
400 kg

28 stuks
470 kg

32 stuks
530 kg

36 stuks
600 kg

Zware  eg achter
 (aantal tanden/gewicht)

45 stuks
100 kg

52 stuks
125 kg

65 stuks
150 kg

72 stuks
170 kg

81 stuks
200 kg

Kruimelrol** 420 kg 540 kg 670 kg 750 kg 850 kg

Crosskill-wals** 220 kg 260 kg 320 kg 360 kg 420 kg

400mm kooirol** 400 kg 540 kg 670 kg 750 kg -

Reseve wiel 1 stuks/40 kg 1 stuks/40 kg 1 stuks/40 kg 1 stuks/40 kg 1 stuks/40 kg

** Niet in combinatie met eg achter.

Verder product-palet van DALBO
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