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Wszystko czego potrzebujesz do zwiększenia plonów roślin 
uprawnych. Najnowsze produkty DEXWAL® do nawożenia, 
pielęgnacji, siewu oraz uprawy.

Nowoczesne
narzędzia
agrotechniczne



Najnowsze narzędzie agrotechniczne marki DEXWAL®  
to maszyna, która zawdzięcza swoją nazwę imponującej szero-
kości roboczej: 420 cm.

W K-420 zastosowaliśmy 1 siłownik hydrauliczny oraz 4 rzędy 
podwójnie wzmocnionych zębów, których liczba w danym 
modelu wynosi aż 36 sztuk.

Agregat uprawowy

DEXWAL.COM

NOWOŚĆ

K-420

Zbudowana na ramie 80x80 mm posiada aż 9 wałów 
strunowych rozdrabniających, które dzielą się na 3 przednie 
o  średnicy ɸ42 cm, 6 tylnich o średnicy 3x ɸ27 cm oraz  
3x ɸ21 cm, ponadto posiada 3 włóki do rozdrabniania brył.



*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.

Masa prezentowanej maszyny wynosi 1270 kg do której optymalne zapotrzebowanie mocy 
to od 80 do 100 KM co pozwala na prace z prędkością roboczą od 8 do 10 km/h.

DEXWAL.COMSPRAWDŹ I ZAMÓW

Agregat uprawowy
K-420

SPECYFIKACJA

K-420 4,2 36 8-10 80-100

Model Szerokość (m) Ilość zębów (szt.) Moc (KM)Szybkość (km/h)



Chwastownik DEXWAL® to urządzenie służące do niszczenia 
chwastów znajdujących się pomiędzy zbożami i warzywami. 
Sprawdzi się również jako sprzęt do wygrabiania darni czy 
mechanicznej likwidacji kretowisk.

Występuje w kilku szerokościach roboczych, której wymiary są 
zależne od wielkości i liczby posiadanych pól. W razie potrzeby 
może zostać wyposażony w włóki przednie oraz koła jezdne 
podporowe.

Wykorzystanie chwastownika sprawi, że gleba stanie się pulch-
niejsza i lepiej odżywiona.

Niszczyciel chwastów

DEXWAL.COM

WIELOZADANIOWY

CHWASTOWNIK



Bez 
hydraulicznego

składania

Wygrabianie darni

Niszczenie kretowisk

Niszczenie chwastów
w zbożach i roślinach
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Niszczyciel chwastów
CHWASTOWNIK

SPECYFIKACJA

Model Szerokość (m) Liczba pól Ilość rzędów Zastosowanie

Składany 
hydraulicznie 

dwusiłownikowy

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.



Agregat uprawno-siewny LION to nowość w ofercie DEXWAL®, 
która doskonale przygotowuje teren każdego rodzaju pod 
zasiew – przeznaczony jest do stosowania w połączeniu z siew-
nikami rzędowymi o tej samej szerokości roboczej lub jako 
samodzielna maszyna.

Wyposażony w dwa rzędy zębów, skutecznie kruszy, rozbija 
i spulchnia zaskorupiałe gleby, znacząco podnosząc skutecz-
ność dalszych prac rolnych. 

Agregat dostępny jest w trzech wersjach - o szerokości roboczej 
2,5 m, 2,7 m oraz 3 m.

Agregat uprawowo-siewny

DEXWAL.COM

NOWOŚĆ

LION



Do urządzenia można zastosować wał:  Packera, typu U i T, rurowy, daszkowy, oraz strunowy 
i strunowy ząbkowany. 

DEXWAL.COM

SPRAWDŹ I ZAMÓW

Agregat uprawowo-siewny
LION

SPECYFIKACJA

LION 2.5
LION 2.7
LION 3.0

Dwa rzędy zębów2,5

2,7

3

Tylny wał

Hydropak 2 siłownikowy

Model Szerokość (m) Wyposażenie

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.



To z kolei przełoży się na skrócony czas pracy oraz znacznie 
mniejsze zużycia paliwa. Ponadto mniejsza ilość przejazdów 
sprzyja mniejszemu ugniataniu gleby przez maszynę.

Agregat uprawowo-siewny

DEXWAL.COM

EKONOMICZNY

ŻUBR

Agregat uprawowo-siewny ŻUBR również przeznaczony jest do 
stosowania w połączeniu z siewnikami rzędowymi o tej samej 
szerokości roboczej lub jako samodzielna maszyna. Jednocze-
sne stosowanie agregatu i siewnika sprawi, że w tym samym 
czasie, za jednym przejazdem maszyny możliwe będzie zarów-
no doprawienie gleby, jak i siew.



*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.

Urządzenie zostało wyposażone w dwa rzędy zębów sprężynowych oraz podpory pod 
siewnik. Natomiast opcjonalnie, możliwe jest doposażenie jej w trzy rzędy zębów oraz belkę 
najazdową/zaczepową.

Żubr 2.5

Żubr 2.7

Żubr 3.0

2,5

2,7

3

1,4-1,9

1,7-2,7

1,9-3

70-110

80-120

90-130

Model Moc (KM)Szerokość (m) Wydajność (ha/h)

Agregat uprawowo-siewny
ŻUBR

SPECYFIKACJA

DEXWAL.COM

SPRAWDŹ I ZAMÓW



Pług dłutowy RAPTOR to urządzenie pozwalające skutecznie 
skruszyć i spulchnić gleby, bez naruszania ich struktury, co 
w efekcie poprawia podsiąkanie wody, ożywia ziemię i przyczy-
nia się do szybszego wzrostu roślin.

Urządzenie pracuje na głębokości od 25 do 50 cm, płynnie 
regulowanej hydraulicznie. 

Szerokość robocza maszyny RAPTOR to 3 metry.

Pług dłutowy

DEXWAL.COM

DO ZADAŃ SPECJALNYCH

RAPTOR



RAPTOR 3 7 180-240

Model Szerokość (m) Ilość radlic Moc (KM)

RAPTOR wyposażony jest w podwójny wał mulczer, 7 radlic i zęby z wymiennymi elementami 
roboczymi, a także w hydrauliczne zabezpieczenie „NON-STOP”. Masa urządzenia to 1890 kg.

DEXWAL.COM

SPRAWDŹ I ZAMÓW

Pług dłutowy
RAPTOR

SPECYFIKACJA

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.



Zadaniem głębosza KRET jest głębokie spulchnianie gleby 
(głębokość robocza wynosi aż 60 cm), co przyczynia się do jej 
napowietrzenia i spulchnienia.

Głębosz KRET zbudowany jest z solidnej ramy, do której 
mocowane są wały, do wyboru: strunowe, strunowe ząbkowane, 
rurowe, daszkowe, typu T i U, oraz Packera. 

Urządzenie dostępne jest w wariantach z 1, 2 , 3 lub 5 zębami, 
dwie ostatnie wersje dostępne są również w opcji z wałem lub 
bez.

Głębosz

DEXWAL.COM

NIEZWYKLE WYTRZYMAŁY

KRET



*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.

DEXWAL.COM

SPRAWDŹ I ZAMÓW

Głębosz
KRET

SPECYFIKACJA

1 zębowy

1,2
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*
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2 zębowy

3 zębowy

3 zębowy z wałem

5 zębowy z wałem

5 zębowy

Model Prędkość (km/h) Rozstaw między zębami (m) Moc (KM)



W standardowym wyposażeniu brony talerzowej MAMUT marki 
DEXWAL® znajdują się dwa rzędy talerzy 510 oraz bezobsługowe 
piasty. W razie potrzeby może zawierać trójkątny amortyzator, 
oświetlenie LED, podnoszony hydraulicznie wał oraz inne typy 
piast i talerzy.

Występuje w różnych szerokościach roboczych od 2,5 do 
4 metrów. Produkt umożliwia wykorzystanie kilku rodzajów 
wałów, takich jak: rurowy, daszkowy, strunowy lub Packera.

Odpowiednie rozmieszczenie talerzy oraz możliwość regulacji 
tylnej belki brony sprawiają, że brona nie zapycha się podczas 
pracy przy gęstych uprawach.

Brona talerzowa

DEXWAL.COM

WIELE SZEROKOŚCI

MAMUT



Brona talerzowa
MAMUT

SPECYFIKACJA

Hydraulicznie składany z wózkiem transportowym
*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.
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Ilość talerzy Moc (KM)Szerokość (m) Prędkość (km/h) Wydajność (ha/h)

DEXWAL.COM
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Każdy talerz brony posiada osobną amortyzację.

Możliwość zastosowania wałów: Packera, strunowego, struno-
wego ząbkowanego, daszkowego, rurowego, typu T i U. Brona 
talerzowa ŻUK występuje w sześciu wariantach różniących się 
szerokością roboczą (od 1 do 2,4 m) i ilością talerzy (od 6 do 20).

Brona talerzowa

DEXWAL.COM

WIELOZADANIOWY

ŻUK

Brona talerzowa ŻUK to maszyna, która sprawdzi się do 
przygotowania roli po orce lub zbiorach, ale również do cięcia, 
walki z chwastami czy uprawy roślin motylkowych.
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Brona talerzowa
ŻUK

SPECYFIKACJA



Agregat TUR przeznaczony jest do uprawy gleby po orce, przed 
sianiem. Sprawdzi się również na krótkich ścierniskach. Jego 
talerze, ułożone w dwóch rzędach i wykonane ze stali borowej 
(standardowo o średnicy 51 cm) tną i mieszają glebę z dużą siłą.

Agregat TUR występuje w 3 wersjach, o szerokości roboczej 
2,5 m, 2,7 m oraz 3 m i ilości talerzy (odpowiednio): 20, 22, 24.

Standardowe wyposażenie obejmuje: talerze 51 cm, hydropak 
i polskie piasty bezobsługowe. Dodatkowo dokupić można: 
talerze o średnicy 56 cm, talerze OFAS, podpory pod siewnik 
oraz piasty bezobsługowe LTP, SKF i OFAS.

Agregat talerzowy

DEXWAL.COM

TNIE I MIESZA

TUR



Dostępne wały: strunowe, rurowe, daszkowe, strunowe ząbkowane, Packera, typu T i U.

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.

Agregat talerzowy
TUR

SPECYFIKACJA

Tur 2.5

Tur 2.7

Tur 3.0
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Model Ilość talerzy Moc (KM)Szerokość (m) Wydajność (ha/h)

DEXWAL.COM
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Agregat ścierniskowy GRUNT dostępny jest w różnych szeroko-
ściach roboczych. Urządzenie zostało wyposażone w talerze 
460’, wał rurowy lub strunowy oraz opcjonalnie redlice typu 
Lemken. 

Agregat jest dostępny w 2 wersjach zabezpieczenia: sprężyno-
wym/ślimakowym oraz kołkowym.

Do urządzenia można zastosować wał:  Packera, typu U i T, 
rurowy, daszkowy, oraz strunowy i strunowy ząbkowany.

Agregat ścierniskowy

DEXWAL.COM

WIELE SZEROKOŚCI

GRUNT



W przypadku urządzenia GRUNT dostępne są opcje z zabezpieczeniem spężynowym/ślimakowym, 
zabezpieczeniem kołkowym oraz zabezpieczeniem kołkowym „LEMKEN”.

Agregat ścierniskowy
GRUNT

SPECYFIKACJA

DEXWAL.COM

SPRAWDŹ I ZAMÓW

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.
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Kultywator DZIK to maszyna łącząca w sobie funkcje brony 
i glebogryzarki, o uniwersalnym zastosowaniu do wszelkich 
prac związanych z rozdrabnianiem i spulchnianiem roli.

Występuje w dwóch wersjach, o szerokości roboczej 2,6 m, 
masie 870 kg i 11 łapach (radlicach) oraz o szerokości 3 m, 
13 łapach i masie 1067 kg. 

Do kultywatora można zastosować wały strunowe, rurowe, dasz-
kowe, strunowe ząbkowane, Packera, typu T i U.

Kultywator

DEXWAL.COM

UNIWERSALNY

DZIK



DEXWAL.COMSPRAWDŹ I ZAMÓW

Kultywator
DZIK

SPECYFIKACJA

*Zapotrzebowanie mocy oraz masa są zależne od zastosowanego wału.

Model
Dzik 2.6

Dzik 3.0

2,6

3

1,8-2,6

2,1-3

11

13

80-100

100-140

Ilość radlic Moc (KM)Szerokość (m) Wydajność (ha/h)



SPRAWDŹ I ZAMÓW

Mimo prostej budowy charakteryzuje się bardzo dobrym dopa-
sowaniem do gruntu i stabilnością. Masa włóki wynosi 790 kg.

Doskonale penetruje darń, wyrównując teren i napowietrzając 
grunty, skutecznie przygotowując je do dalszych prac rolnych 
i zapobiegając uszkodzeniom pozostałych maszyn.

Łąkowo-polowa

DEXWAL.COM

SPRAWDZONA KONSTRUKCJA

WŁÓKA

Włóka łąkowo-polowa o szerokości roboczej 6 metrów i wysoko-
ści 2,2 metra, czterorzędowa. Maszyna składana jest hydraulicz-
nie, co ułatwia jej bezproblemowy transport na miejsce pracy.

SPECYFIKACJA

Szerokość całkowita: 6 m

Szerokość robocza: 6 m

Wysokość po złożeniu: 2,2 m

Ilość rzędów: 4



SPRAWDŹ I ZAMÓW

Lejkowy jednotalerzowy

DEXWAL.COM

ROZSIEWACZ

Rozsiewacz ten w standardowym wyposażeniu posiada: 
mieszadło skośno kątowe, odporny na uderzenia zbiornik z two-
rzywa sztucznego, przekładnię bezobsługową, uniwersalne 
mocowanie. 

Zapotrzebowanie na moc to 20 KM, obroty WOM max 540. 
Szerokość robocza wynosi 4-10 m.

DOSTĘPNE MODELE

200 l/300 kg - Masa 44 kg

300 l/400 kg - Masa 47 kg

350 l/450 kg - Masa 49 kg

400 l/500 kg - Masa 53 kg

500 l/600 kg - Masa 55 kg

DODATK. WYPOSAŻENIE

Centralna dźwignia wsypu

Otwieranie/zamykanie 
hydrauliczne

Napęd hydrauliczny



SPRAWDŹ I ZAMÓW

Lejkowy sadowniczy jednotalerzowy

DEXWAL.COM

ROZSIEWACZ

Rozsiewacz ten w standardowym wyposażeniu posiada: 
mieszadło skośno kątowe, odporny na uderzenia zbiornik z two-
rzywa sztucznego, przekładnię bezobsługową, uniwersalne 
mocowanie. Maszyna rzędowo-sadownicza.

Zapotrzebowanie na moc to 14 kW/Obroty WOM 540. Szerokość 
robocza wynosi 1-4 m. Rozsiewacz posiada osłonę sadowniczą 
2-stronną 90’ z regulowanymi przysłonami wylotu gardzieli.

DOSTĘPNE MODELE

200 l/300 kg - Masa 50 kg

300 l/400 kg - Masa 54 kg

350 l/450 kg - Masa 56 kg

400 l/500 kg - Masa 58 kg

500 l/600 kg - Masa 60 kg

DODATK. WYPOSAŻENIE

Centralna dźwignia wsypu

Otwieranie/zamykanie 
hydrauliczne

Napęd hydrauliczny



SPRAWDŹ I ZAMÓW

Dwutalerzowy

DEXWAL.COM

ROZSIEWACZ

Wyposażenie standardowe:  2x talerz kwasowy lub turbiny, 
odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego, prze-
kładnię bezobsługową, uniwersalne mocowanie, sito wstępne-
go przesiewu, kółka transportowe, otw./zam. hydrauliczne 
i plandeka. Przy modelu 1200 dodatkowo oświetlenie drogowe.

Tornadu DUO 600 LIFT to pojemność 600 l/850 kg przy masie 
165 kg, szrokość robocza 12-24 m i zapotrzebowanie mocy 30 
KM. Model DUO 1200: 850 l/1200 kg, 180 kg masy, 12-24 m 
szerokości i 55 KM zapotrzebowania na moc.

DOSTĘPNE MODELE

Tornado DUO 600 LIFT

Tornadu DUO 1200

DODATK. WYPOSAŻENIE

Wysiew graniczny



Otwieranie/zamykanie 
hydrauliczne

Uniwersalna przystawka
rzędowo-sadownicza

Napęd hydrauliczny

SPRAWDŹ I ZAMÓW

Nawozowo-wapienny

DEXWAL.COM

ROZSIEWACZ

Rozsiewacz standardowo wyposażony jest w:  podłogę wibracyj-
ną, odporny na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego, prze-
kładnię bezobsługową, uniwersalne mocowanie, sito wstępne-
go przesiewu, drabinkę, keson i kółka transportowe. Przy 
modelu 1200 dodatkowo także oświetlenie drogowe.

Tajfun TJ600 to pojemność 380 l/600 kg, masa 123 kg, szrokość 
robocza 6-16 m i zapotrzebowanie mocy 30 KM. Model TJ1200: 
850 l/1200 kg, 168 kg masy, 6-16 m szerokości i 55 KM zapotrze-
bowania na moc.

DOSTĘPNE MODELE

Tajfun TJ600

Tajfun TJ1200

DODATK. WYPOSAŻENIE



SPRAWDŹ I ZAMÓW

Siewnik plonów

DEXWAL.COM

ZEFIR

Siewnik standardowo wyposażony jest w:  silnik elektryczny 
zasilany z akumulatora, sterowanie za pomocą pilota, odporny 
na uderzenia zbiornik z tworzywa sztucznego.

Wysyp: wielostopniowa, płynna regulacja. Talerz: 2 metalowe 
łopatki.

SPECYFIKACJA

Pojemność zbiornika: 110 l

Szerokość robocza: 2-15 m

Moc: 15-20 KM

Masa: 33 kg

Zakres obrotów: 800-3000

DODATK. WYPOSAŻENIE

Przedłużacz kabla 4 m

Przedłużacz kabla 8 m



Masa: 19 kg

Wymiary: 1130 sz./630 gł./130 wys.

W każdym gospodarstwie przydadzą się wózki i taczki do transportu. Ułatwiają przewożenie nasion, 
nawozów czy paszy. W naszej ofercie oprócz wózków dostępna jest także multifunkcyjna platforma 
transportowa Tragarz 300, którą można stosować jako transportową platformę samochodową lub 
wózek magazynowy, którego ładowność na dołączonych do zestawu kołach wynosi aż 300 kg. 

Wózek paszowy, Tragarz 300 i Rydwan
TRANSPORTERY

SPECYFIKACJA

RYDWAN

Pojemność: 500 l

WÓZEK PASZOWY

Pojemność: 260 l

TRAGARZ 300

WYWROTKA RYDWAN

TRAGARZ 300

WÓZEK PASZOWY

*W zestawie: Tragarz, klucze, koła, ekspandery, odblaski, 
tablica świetlna z miejscem na rejestrację 7 PIN



DEXWAL.COM

Skontaktuj się
z nami

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

KONTAKT

Tel: +48 601 964 069

agro@dexwal.com.pl

KONTAKT

Tel: +48 603 700 029

mw@dexwal.com

KONTAKT

Tel: +48 691 017 076

de@dexwal.com


