
Frontgrubber

Frontmonteret 
grubber

3,0 - 6,0 m arbejdsbredde



Frontgrubberen er standard monteret 
med hydraulisk stensikringssystem. 
Dette sikrer et effektivt og ensartet 
arbejde selv under meget vanskelige 
forhold.

DALBO – ENKEL Og ROBUST
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Tekniske specifikationer:

DALBO A/S · BINDEBALLEVEJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.dk

Frontgrubber er et frontmonteret universalredskab, der kan anvendes til et hav 
af markopgaver. Sammen med f. eks en MaxiDisc bag på traktoren kan man med 
FrontGrubber lave en ”dobbelt” stubbearbejdning i én overkørsel. Dette kan være 
en stor fordel i f.eks. græsmark, og hvor der forefindes store mængder planterester.
Ved såning med diverse specialsåmaskiner såsom rotorharvesåsæt og bugserede 
skiveskærssåmaskiner, er FrontGrubberen særdeles effektiv til at give stubben en 
”oprivning” inden såning samt at løsne en evt. pløjesål i ned til 30 cm´s dybde.

For at undgå dannelse af jordvold i siden, er maskinen mon-
teret med en fjederophængt skive til planering af overfladen 
yderst i hver side. Skiven justeres højdemæssigt via spindler. 

Monteret med 
Dalbo’s nyud-
viklede 2 D tand 
som kan afvige 
horisontalt 20 
cm og vertikalt 
30 cm

For at opnå en præcis og ens arbejdsdyb-
de er Frontgrubber monteret med kæde i 
stedet for en topstang. Den flexible kæde 
gør at maskinen kan arbejde frit via bære-
hjulene og frontliften.

Redskabet bæres forrest af to støttehjul.
Dybden indstilles enkelt via hulplader. 

Arbejdsbredde Antal tænder Antal hjul Vægt Kraft behov fra

3,0 m 9 stk. 2 stk. 1.350 kg 80 hk

4,0 m 13 stk. 2 stk. 1.610 kg 100 hk

4,0 m H 13 stk. 2 stk. 1.925 kg 100 hk

6,0 m H 19 stk. 2 stk. 2.350 kg 160 hk


