


A Cambridge/törő gyűrű vetés 
utáni hengerezésre és kaszálók 
hengerezésére ajánlott. A foga-
zott gyűrűk feltörik a talajfelszínt, 
így meglevegőztetik a gyökér-
zetet. A finoman hullámosított 
gyűrűk biztosítják, hogy a hen-
ger még laza talajon is mindig 
forogjon. Az új simább 
profil kíméletesebb a 
növényekhez, és elle-
nállóbbá teszi a hengert 
a kövekkel szemben. 

CompaCt 3 taggal
A Compact egy általános henger, mely számos fel-
adatra használható. Magágy előkészítés, vetés utáni 
hengerezés és az őszi vetésű gabona hengerezése 
történhet ugyanazzal a géppel. A Compact ideális 
tárcsázás utáni hengerezésre. A Compact egy hid-
raulikusan összecsukható henger, melynél a csukási 
művelet teljes egészében a traktor vezetőfülkéjéből 
történik. A nyitást traktorral álló helyzetben kell végez-
ni. Köszönhetően a nagy átfedésnek a hengertagok 
között, optimális lesz a hengerezés a teljes munka-
szélességen – még a forgókban is. Mechanikus súly 
kihelyezéssel (2 erős rugóval) van szerelve minden 
henger, mely a középső tagról a szárnyakra helyezi át 
a súlyt, így biztosítva egyenletes talajnyomást a tago-
kon. A DUOFLEX-rendszer biztosítja, hogy minden 
egyes hengertag a többitől függetlenül dolgozzon. 

A szárnyak nyitása-csukása kettős működésű munkahengerrel történik.

A DUOFLEX-rendszer biztosítja, hogy minden egyes hengertag 
a többitől függetlenül, azonos talajnyomással dolgozzon, amit a 
munkahengeren lévő hasíték biztosít. Optimális talajkapcsolat van 
a rendszer segítségével teljes munkaszélességben még nehéz 
körülmények közt is. Két erős rugó biztosítja az egyenletes súlyel-
osztást a szárnyakra.   

Mivel a legjobb finom szemcsés  
öntvényből készítik a gyűrűket, így  
garantált a DAL-BO hengerek gyűrűinek  
jó minősége.

A Crosskill gyűrű kiváló 
rögtörő hatású, morzsalékos 
talajfelszínt hagy maga után, 
így kisebb az erózió és a 
szél által történő talajlefúvás 
veszélye. Minden második 
gyűrű lazán kapcsolódik a ten-
gelyhez, ez biztosítja a henger 
kitűnő öntisztító képességét. A 
Crosskill gyűrűk erősek, így a 
kövekkel szemben is ellenálló-
ak. Vetés utáni hengerezésre is 
használható.

A henger kompakt, kis 
méretű, egyszerű a 
használata és könnyű 
vele manőverezni 
szűk helyeken. A 
gép erős kerekekkel 
és szállításkor nagy 
hasmagassággal 
rendelkezik.

Szállításkor a támasztó lábat a vonórúdon 
lévő tartóba kell helyezni.



COmpaCt 10.30 (3 tag 5 szakasszal)
CompaCt 12.30 (5 tag)
A hidraulikusan vízszintesre felcsukható hengertagok alacsony súlypontot 
biztosítanak. A henger nyitása és felcsukása teljesen hidraulikus, a csu-
kási művelet teljes egészében a traktor vezetőfülkéjéből álló helyzetben 
történik. Köszönhetően a nagy átfedésnek a hengertagok között, optimá-
lis lesz a hengerezés a teljes munkaszélességen – még a fordulóknál és 
egyenetlen talajon is. Hidraulikus súlykihelyezés, mely a középső tagról 
a szárnyakra helyezi át a súlyt, biztosítja az egyenletes talajnyomást a 
tagokon. A DUOFLEX-rendszer biztosítja, hogy minden egyes hengertag 
a többitől függetlenül dolgozzon. 

A szárnyak nyitása-csukása kettős működésű munkahengerrel történik.

CompaCt 8.30 CompaCt 12.30 szállítási helyzetben.

A DUOFLEX-rendszer hidroakkumulátor segítségével lehetővé teszi, hogy minden hengertag 
egymástól függetlenül kövesse a talajfelszínt. 




