
PRZEDNI
TUZ

NOWOŚĆ
typ

Rolmako przedstawia gamę wałów 

uprawowych przeznaczonych do pracy na 

przednim układzie zawieszenia ciągnika. 

Wały solo mogą być podwieszane również 

na tylnym trzypunktowym układzie 

zawieszenia. Uniwersalna konstrukcja ramy 

pozwala na zamontowanie dowolnego 

systemu wałów z oferty. Zastosowanie 

maszyny z przodu ciągnika zamiast 

obciążników przedniej osi pozwala na 

uzyskanie lepszych wyników uprawy.

 

(często nazywany DD), został stworzony
z myślą o pracy w warunkach, którym wały 
wykonane nawet z najlepszego żeliwa nie są 
w stanie sprostać. Wały wykonane z blachy 
doskonale radzą sobie na zakamienionych 
polach.   

to najbardziej agresywne rozwiązanie 
dostępne do pracy z przodu ciągnika.  

- wał Cambridge 530 mm
- wał Crosskill 500 mm
- wał Twin Disc 470 mm
- wał Campbell 560/700 mm
- wał z pierścieni stalowych 600 mm
- wał Orion 500 mm.

Opcjonalne wyposażenie:
- włóka mechaniczna lub hydrauliczna
- przystawka kultywatorowa składająca
się z dwóch lub trzech rzędów zębów. 

występuje w kilku wariantach, które różnią 
się od siebie wymiarem sprężyny oraz 
szerokością płozy. Na trudne warunki 
zamontowana może zostać opcjonalna 
belka stabilizacyjna, łącząca elementy 
robocze w jedną całość dla jeszcze 
lepszych efektów równania.

Wał Twin Disc 

Najczęściej stosowane 
narzędzia z przodu ciągnika:

Maszyny 
na przedni TUZ ciągnika

Wał z pierścieni stalowych

Włóka Crossboard

Jedna uniwersalna rama nośna, do której dokręcane są wały
oraz inne narzędzia uprawowe wybrane przez Klienta

Wały typu Cambridge 

charakteryzuje się działaniem wgłębnym. 
Zbudowany jest z szeregu wąskich 
pierścieni o średnicy 560 mm lub 700 mm, 
rozstawionych w dużych odstępach.           
W spulchnionej warstwie gleby taki wał, 
nazywany jest ugniataczem podskibia, 
zagłębia się bardzo dobrze. Stosuje się go 
głównie po to, aby przyspieszyć osiadanie 
gleby po orce.

mają intensywne działanie kruszące. 

Składają się z dwóch rodzajów 

elementów roboczych: gładkich, 

płaskich pierścieni z tarczami 

tnącymi, które umieszczane są 

na przemian z tarczami zębatymi. 

Tarcze mają większą średnicę niż 

pierścienie, a ich zadaniem oprócz 

kruszenia, jest zapobieganie 

zalepianiu się wału wilgotną glebą.

Wał Campbell

Elementy robocze wału ORION 
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P.H.U.T.P. Rolmako
Zakład nr 1 - ul. Gwarna 8
Zakład nr 2 - ul. Nekielska 11 F
Psary Małe k. Wrześni
62-300 Września, woj wielkopolskie
tel. (+48 61) 438 87 35
mobile (+48) 608 479 817, 604 520 342
fax (+48 61) 437 39 16
e-mail: rolmako@rolmako.pl

Wskazane wyżej produkty oraz usługi zostały wprowadzone do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Zwiększenie konkurencyjności firmy 
Rolmako poprzez utworzenie innowacyjnego zakładu produkcyjnego w Gminie Września oraz wdrożenie wyników własnych prac B+R.”, nr wniosku 

o dofinansowanie RPWP.01.05.02-30-0449/15 zrealizowanego w ramach poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów 
gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Wał Cambridge Ø 530
2. Wał Cambridge + włóka
3. Wał Cambridge + kultywator 
   (2 rzędy zębów typu S)
4. Wał Cambridge + kultywator 
   (3 rzędy zębów typu S)

1. Wał Crosskill Ø 500
2. Wał Crosskill + włóka
3. Wał Crosskill + kultywator 
   (2 rzędy zębów typu S)
4. Wał Crosskill + kultywator 
   (3 rzędy zębów typu S)

Kombinacje uprawowe montowane na przedni TUZ

włóka
mechaniczna

wał
Cambridge

wał
Crosskill

1. Wał Campbell Ø 560/700 
2. Wał Campbell + włóka
3. Wał Campbell + kultywator 
   (2  rzędy zębów typu S)
4. Wał Campbell + kultywator 
   (3 rzędy zębów typu S)

1. Podwójny wał talerzowy TwinDisc
2. Podwójny wał talerzowy TwinDisc + włóka
3. Podwójny wał talerzowy TwinDisc 
   + kultywator (2 rzędy zębów typu S)
4. Podwójny wał talerzowy TwinDisc 
   + kultywator (3 rzędy zębów typu S)

włóka hydrauliczna
sprężyna 45x10, płoza 100

kultywator
2 rzędy zębów typu S

kultywator
3 rzędy zębów typu S

wał
Campbell

wał
Twin Disc

włóka hydrauliczna
sprężyna 80x10, płoza 150

Wały na przedni TUZ w wersji SOLO można rozbudować 
o dodatkowe narzędzia opcjonalne w postaci włóki lub zębów SU

Dane techniczne   Wał Cambridge            Wał Crosskill                Wał talerzowy Twin Disc       

SZEROKOŚĆ               WAGA*                     WAGA*        WAGA*   

  ROBOCZA                    (KG)                       (KG)            (KG)    

        3,0 m            1310       905           935   

Dane techniczne   Wał Campbell     Wał z pierścieni stalowych  Wał pryzmatyczny ORION 

SZEROKOŚĆ               WAGA*                     WAGA*           WAGA*   

  ROBOCZA                   (KG)                       (KG)            (KG)    

        3,0 m            940       950          1240   

*) waga maszyny z wyposażeniem standardowym.

Elementy robocze zabezpieczone sprężynami przed 
nadmiernym obciążeniem. Skręcanie ramy 
umożliwiają przedni przegub, rolki w prowadnicach 
oraz ślizgi wykonane z poliamidu.  

Przy nadmiernym przeciążeniu sprężyna się rozciąga 
i pozwala wszystkim elementom roboczym na 
wykonanie ruchu, amortyzując w ten sposób 
nadmierne przeciążenia.  
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