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FÖRETAGET BAKOM VÄRLDENS BÄSTA
OCH STÖRSTA MINERALGÖDSELSPRIDARE.
Vi är en av världens ledande tillverkare av mineralgödselspridare. 365 dagar om året uppfinner, utvecklar och tillverkar vi
de bästa teknikerna för distribution av mineralgödsel – det har varit vår passion under generationer.
1934, i byn Bogballe, började vår grundare Anders Peter Laursen tillverka utrustning för kycklingproduktion. Tiderna
förändrades och i början av 1950-talet ändrades fokuset till våra välkända blå gödselspridare. Idag förvaltar den tredje
generationen BOGBALLE A/S, och fortsätter en stolt tradition.
Optimal funktionalitet och användarvänlig formgivning baseras på mångårig praktisk erfarenhet i samarbete med lantbrukare över hela världen.
Till vårt förfogande har vi de senaste högteknologiska produktionsanläggningarna kombinerat med beprövade anläggningar för utveckling och fullskalig testning i vår testlokal. Vi arbetar året runt med att analysera gödningsmedelsspecifikationer, och med att testa och skapa spridningsdiagram genom att sprida ut mer än 200 ton gödsel per år. Vår testlokal är
en av Europas största och mest avancerade och den enda som är inrättad med två system för att hantera både 2D- och
3D-testning.
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BOGBALLE A/S gör vissa reservationer för skrivfel, tekniska fel eller typografiska fel.
Alla BOGBALLE-produkter är föremål för kontinuerlig utveckling. Informationen i denna broschyr
kan därför ändras utan föregående meddelande.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Bäst applicering, prestanda och kapacitet.
Vår nästa gödselspridare kommer definitivt att bli en blå
och gul spridare. Vi är också säkra på att den måste ha
vägningstekniken eftersom fördelarna är tydliga, särskilt
när det gäller att hantera variationer i gödningen.

Finn Nielsen (DK)
Vi har använt spridaren under hela säsongen för både
gödsling, snigelpellets och mellangrödor. Den mångsidiga användningen gör den till något mer än bara
en gödselspridare. Den gör BOGBALLE-spridaren till
en kostnadseffektiv investering, vilket minskar kostnaden för ytterligare maskininvesteringar.

I N T E R N AT I O N E L L A T E S T E R

KONTINUERLIG FRAMGÅNG
Vi är specialister på spridningsteknik och precision. Det kräver mod och självförtroende att göra
anspråk på det, men att fokusera 365 dagar om
året på endast en nischprodukt gör oss till specialister inom vårt fält.
100 % fokus på funktionalitet, precision och formgivning ger oss kompetensen att utveckla det vi
kallar "världens bästa gödningsspridare".
Vi har under många år deltagit i många internationella testevenemang – alltid med en fantastisk
prestation. Om och om igen visar testresultaten
att vi erbjuder ultimat precision när det gäller vår
kärnkompetens – distributionen av mineralgödsel.

Internationellt test som utförs av Top Agrar
Variationskoefficient: 3,7 %
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SE ALLA MODELLER PÅ
www.bogballe.com

STARKA KORT PÅ HANDEN.
Den nya M-line är klar och mer dynamisk än någonsin tidigare. En rad moderna och innovativa funktioner ger dig möjlighet
att möta dagens och morgonens uppgifter.
Spridarens utformning och mångsidigheten hos mängdkontrollen gör maskinen till något mer än bara en gödselspridare
– och med den imponerande spridningstekniken har du det bästa kortet.
Med andra ord: en investering i en M-spridare erbjuder pålitlighet under fältarbete, omsorgsfull hantering av värdefullt
gödningsmedel och tillämpning med maximal precision – precis som du vill ha det!

SLAGKRAFTIGA ARGUMENT

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Arbetsbredd
12-42

Kapacitet
Liter

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

Kilo

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

Kontrollenhet
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
ISOBUS-kontroll
iZURF WIFI modul*
Hydraulisk
Standard
Beroende på modell
Extra
Ej tillgängligt
Endast med CALIBRATOR ZURF
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3 SNABBA SÄTT FÖR ENKEL
OCH EFFEKTIV INSTÄLLNING.

Vägningsteknik
Om du väljer en spridare med vägningsteknik sker justeringen av spridaren helt
automatiskt. Gödningsmedlets flöde styrs
av vägningssystemet och utloppen justeras
enligt angiven mängd och den faktiska hastigheten.
Hastighetsoberoende mängdkontroll
Om du väljer en spridare med mängdkontroll som är oberoende av hastigheten framåt, slå helt enkelt in flödesfaktorn som definieras i våra spridningsdiagram. Alternativt
kan du använda S-indikatorn för att definiera flödeshastigheten för ett visst gödningsmedel.
Fjärrstyrning eller manuell styrning
Om du väljer en spridare med hydraulisk eller manuell kontroll, använd inställningarna i
våra spridningsdiagram eller använd S-indikatorn för att bestämma inställningarna för
ett visst gödningsmedel.

Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.
Apple och Apples logotyp är varumärken som tillhör Apple Inc. De är registrerade i USA och i andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc.

ENKEL INSTÄLLNING

De senaste aktuella spridningsdiagrammen finns tillgängliga som app eller via webben.

Spridare utrustade med vägningsteknik kalibreras automatiskt i farten, så det finns inget
behov av ett manuellt flödestest.

S-indikatorn är enkel att använda och ett komplett flödestest för ett specifikt gödningsmedel utförs på några
minuter.

M60W, M45W, M35W

Upptäckt av ojämnheter genom vägningssystem

Upptäckt av ojämnheter genom Intelligent Control

DEN SOM VÄGER – ÄR I TOTAL KONTROLL
MER ÄN 30 ÅRS UTVECKLINGSTID.
Som en pionjär inom vägningstekniken har Bogballe under de senaste 30 åren fortsatt att utveckla och förfina vägningssystemet till perfektion. Nu är det ett system som definierar de högsta standarderna för exakt fördelning.
Tekniken bygger på 1:1-principen, där tyngden av själva trågets innehåll kontinuerligt övervakas. Flödeshastigheten ut
från tråget är finjusterad för att uppnå målmängden (kg/ha). Denna direkta inmatning ger 100 % kontroll av både avsättningsmängd och innehåll under arbetets gång.
Vi använder en robust 6 ton viktcell kopplad till en helt parallell dubbelram, som garanterar att endast det faktiska innehållet i tråget mäts. En kompromisslös vägningsteknik med total precision.
Systemet övervakar kontinuerligt den faktiska flödeshastigheten och håller operatören informerad via kalibratorn eller
ISOBUS-terminalen.

D E N B Ä S TA V Ä G N I N G S T E K N I K

INTELLIGENT CONTROL
– DUBBELKONTROLLERAD EXAKTHET
För att ge exakt vägning under alla förhållanden
är spridaren utrustad med Intelligent Control (IC),
en intelligent kontrollfunktion som kombinerar två
viktiga element: en accelerometer och en inklinometer.
Accelerometern registrerar och separerar ojämnheter och stötarna som kommer av att köra på
ojämn mark, så att endast det faktiska och verkliga
innehållet i tråget registreras.
Inklinometern registrerar spridarens position i
förhållande till horisontalplanet för exakt kontroll,
även när man arbetar uppför, nerför eller längs
med sluttningar.
Diagrammet visar den faktiska viktcellsläsningen vid spridning under fältförhållanden. Den röda
IC-linjen visar hur den intelligenta kontrollen övervakar viktsignalen och kasserar felaktiga värden
för att ge en sann viktavläsning. IC är en pålitlig
nödvändighet för att utföra helt exakt automatisk
kalibrering kontinuerligt under arbetets gång för att
exakt kunna kontrollera applikationskvantiteten.

100 % kontroll:
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EXAKT OCH EFFEKTIV MÄNGDKONTROLL FRÅN 0–650 KG/MIN.
M-linjen är en högkapacitetsspridare som är utrustad med ett roterande flödesutsläpp för exakt
inställning av nivåer från 0–650 kg/min. Det är
möjligt att välja mellan fyra olika utsläppslägen för
maximal noggrannhet – från mycket små till mycket stora mängder.
Denna möjlighet ökar mångsidigheten hos spridaren genom att lägga till fler användningsområden,
från att sprida gödningsmedel till frön och snigelpellets.
Vid full öppning har spridaren en enorm produktionskapacitet på upp till 650 kg/min.
Integrationen mellan de fyra flödesuttagen och
våra elektroniska styrenheter ger enkla och logiska
inställningar.

0–650 kg/min.

MER ÄN EN GÖDSELSPRIDARE

[OFF]

Max
Upp till 650 kg/min.

Standard.
Upp till 300 kg/min.

Minst.
Upp till 75 kg/min.

Micro.
0,5–15 kg/min.
>2,5 kg/ha
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Vänster spridningsmönster
har 180° överlappning

Vänster spridningsmönster
har 50 % av mängden

Höger spridningsmönster
har 180° överlappning

Höger spridningsmönster
har 50 % av mängden

Höger + Vänster spridningsmönster
180° + 180° överlappning

Höger + Vänster spridningsmönster
100 % av mängden

Testbackar
Om det råder någon tveksamhet om gödningsmedlets fysiska kvalitet är det alltid god praxis att se till
att spridaren justeras korrekt genom att använda testbackar.

Mätcylindrar
Det perfekta spridningsmönstret med korrekt överlappning uppnås när innehållet i de sju mätcylindrarna är i linje.

D E T B Ä S TA S P R I D N I N G S S Y S T E M E T

IN-CENTER SPRIDNING.
OPTIMAL FÖR NORMAL SPRIDNING.
Vårt In-center spridningssystem med tallrikar som
snurrar mot varandra, är erkänt som ett högprecisionssystem med minimala inställningar. I praktiken innebär detta maximal säkerhet att få jämn
fördelning.
Den fullständiga 180-gradiga överlappningen mellan de två tallrikarna innebär att höger och vänster
sida av spridaren inte behöver någon individuell
justering för att uppnå rätt överlappande spridning. Båda tallrikarna täcker individuellt hela området, så extra inställningar behövs inte.

24 meter arbetsbredd
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36 meter arbetsbredd
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BARA TILL GRÄNSEN – TACK!
Vår vändtegsspridning är baserad på off-center
spridningssystem. Rotationsriktningen för spridartallrikarna är bort från varandra och skapar två
individuella spridningsmönster. Det ena mönstret,
det mot vändtegen, faller brant vid gränsen med
en skarp avgränsning, och det andra är ett fullbreddsmönster i fältområdet.
Baksidan av spridarvingen används för vändtegsspridning och är utformat för att producera halva
spridningsbredden till höger sida.
Framåtriktat spridningsmönster vid vändtegsspridning.
Det framåtriktade spridningsmönstret på vändtegen ser till att alla fält är korrekt gödslade, även i
hörnen. Mängden gödsel vid vändtegens kant kan
fritt justeras genom att PTO-varvtalet ändras för
att uppfylla individuella krav.

Vändtegsprinciper

36

12

0

Olika vändtegsstrategier
PTO-varvtalet bestämmer vändtegsmönstret. Antingen minimum, medel eller maximal kvantitet till
kanten.

Vändtegsspridning från kant
Dessutom erbjuder vi ett “från kanten”-system, med möjlighet att fördela gödningsmedlet via en tallrik – med spridning
från kanten till fältet. Detta system resulterar i ett brant fallande spridningsmönster vid kanten, från 100 % till inget gödningsmedel inom 1,5 meter.

DET OPTIMALA SPRIDNINGSSYSTEMET

Från kant

Till kant
Vänster spridningsmönster
har 110° överlappning

Höger spridningsmönster
har 110° överlappning

Höger + Vänster spridningsmönster

Vändtegsspridning från kant
60

48

24

0

Vändtegsspridning till kant
60

36

12

0
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Integrerat know-how
från fabriken.

BOGBALLE:s spridningsteknik är utformad
med fokus på ett minimalt behov av inställningar och justering. Vår know-how och
expertis är en integrerad del av spridaren,
så att inte komplicerade inställningar lämnas till användaren.

av lätt gödsel med hög flödeshastighet och
upp till 60 varvtal per minut vid spridning av
grovt gödsel.
Konen som skyddar omröraren förhindrar
överbelastning och skapar ett konstant flöde från fullt tråg till tomt.

Ingen manuell justering
Utsläppet är utformat för att korrigera
släpp-punkten automatiskt och oberoende
av mängden som ska spridas – och utan
manuella inställningar – och för att alltid uppnå ett jämnt spridningsmönster.
Även vid applicering med Variable Rate Application – eller vid aktivering av Dynamic
Differential-spridningssystemet, eller vid
ändring av kvantiteten enligt skördeförhållandena, eller helt enkelt om hastigheten
framåt ändras – kompenserar utsläppssystemet automatiskt för att upprätthålla en
exakt och jämn spridning.

Stora spridartallrikar
De stora och platta spridartallrikar distribuerar gödningsmedlet jämnt över hela
arealen. Det asymmetriska dubbla utsläppet bibehåller spridningsmönstret så att
det täcker ett 180-gradigt område oavsett
kvantitet, arbetsbredd eller typ av gödningsmedel.

Konstant flöde
Våra frilöpande omrörare säkerställer ett
konstant flöde och särskilt skonsam hantering av gödningsmedlet. Den unika konstruktionen ger ett konstant flöde utan avvikelse och blockering.
De icke tvångsdrivna omrörarna justerar
automatiskt rotationshastigheten beroende
på gödningsmedlets densitet och flödesegenskaper. Rotationshastigheten varierar
mellan 10 varvtal per minut vid spridning

Sväng på rätt ställe
Förutom 100 % överlapp och enkla inställningar har In-center systemet en avgörande fördel. Systemet distribuerar gödningsmedlet nära spridaren över hela arealen. Att
vända på vändtegen kan därför slutföras i
vändtegsspåret och inte i grödan mellan
vändtegen och kanten. Betydande skador
på grödan undviks eftersom du inte behöver vända i växande grödan.

Minimal fallhöjd
Den lilla fallhöjd från utsläppen till spridartallriken gör att spridningsmönstret inte
påverkas av sluttningar eller lutande mark.
Ingen justering eller anpassning behövs.

Använd samma körspår och vändtegsspår som
sprutan. In-center spridningsmönstret ligger nära
spridaren och kräver inte att man vänder utanför
vändtegsspåren.

D E T B Ä S TA S P R I D N I N G S S Y S T E M E T

Arbetsbredd: 28 m vid 250 Kg/ha

-25

-20

-15

-10

-5

0

Arbetsbredd: 28 m vid 450 Kg/ha

5

10

15

20

25

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

Den asymmetriska öppningen säkerställer nedsläppspunkten i rätt läge
oberoende av dosering och hastighet.

De stora och platta spridartallrikar fördelar gödningsmedlet jämnt på
ett 180-gradigt område.

De frilöpande omrörarna håller ett konstant flöde av gödningsmedel genom en skonsam och excentrisk rotation.

25
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SPRIDNINGSTEKNIK
– DÄR DETALJERNA GÖR SKILLNAD.

Turbineffekt
Vår spridningsteknik utnyttjar turbineffekten
från vingarnas rotation. En luftström leds
genom lameller och skapar ett kontrollerat
vakuum som sprider gödningsmedlet jämnt
på spridningsskivan för att optimera resultatet.
Rostfritt stål
Den omfattande användningen av rostfritt
stål förhindrar korrosion och skyddar även
de målade ytorna mot skador från gödseln.
Enkel åtkomst för justering
Spridaren är försedd med två vattenpass
för att kontrollera traktorns och spridarens
vinkel.
Vid toppstångsfästet finns ett fabriksmonterat och fast horisontellt vattenpass – parallellt med spridartallrikarna. Detta ger
möjlighet för en dubbelkontroll av att det justerbara vattenpasset är korrekt kalibrerat.

D E T B Ä S TA S P R I D N I N G S S Y S T E M E T

Rotationen av spridartallrik skapar en kontrollerad luftström genom lameller och frigör gödningsmedlet jämnt på
spridartallriken.

Vattenpasset på på toppstångsfästet är fixerat parallellt med spridartallrikar och är referenspunkten för korrekt kalibrering av spridarens arbetsvinkel.

ALLA MODELLER

Reflekterande panel
Reflektorns fluorescerande yta är mycket effektiv och
kommer även i dagsljus reflektera med en synlighet
högre än traditionella reflektorpaneler. BOGBALLE-reflektorn uppfyller standarden DIN 67520.

Glow LED – specialutvecklad av BOGBALLE
100 % vatten- och dammsäker. De 55 individuella
LED-enheterna ger extremt hög synlighet under alla
förhållanden. Glow LED-lamporna är godkända enligt
EMC 10,5 E6 och klassificeras som IP69-K.

TRAFIK OCH SÄKERHET

SÄKERHET – BÅDE UNDER
FÄLTARBETET OCH PÅ VÄGEN.
Säkerheten är viktig både vid fältarbete och vid
transport på allmän väg. De integrerade säkerhetslösningarnas utformning och funktionalitet har
noggrant övervägts i detalj.
Högsta synlighet – Glow LED
De vattentäta lamporna IP 69 kräver inte underhåll och erbjuder en trafiksäker signal med lampor
både bak och fram.
Mer än bara en vanlig reflektor.
De stora DIN 67520-reflektorpanelerna framhäver
spridaren effektivt – även i fullt dagsljus.
Effektivt skydd
M-line spridare är utrustade med rostfria skydd
som skyddar mot de roterande delarna. Uppfyller
EN 14017.

Positionsljus
Det framåtriktade positionsljuset markerar bredden på
spridaren för mötande trafik.

Skydd
M-line spridare är utrustade med rostfria skydd som
skyddar mot spridarens roterande delar. Uppfyller EN
14017.
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Enkel åtkomst för rengöring
De svängbara skydden kan öppnas sidledes för att ge
obehindrat tillträde vid rengöring av spridarenheten.

Deflektorer för rengöring
Bakom reflektorpanelerna finns unika åtkomstportar
som vid spolning leder rengöringsvattnet till områden
som normalt inte är lätta att nå.

TRAFIK OCH SÄKERHET

SERVICE
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Beaktas i varje detalj – hela vägen
Man har tänkt på det naturliga arbetsflödet vid
konstruktionen av chassit – med prioritet på rengöring, service och underhåll. Resultatet säkerställer
att alla operationer kan utföras snabbt och enkelt.
Obehindrat tillträde
Spridaren är försedd med skyddslister och skydd
på gångjärn som ger direkttillgång till spridningsanordningen.
Snabb och grundlig rengöring
Bakom de fällbara reflexpanelerna hittar du deflektorer som förenklar rengöringsprocessen. Ytterligare ett antal öppningar i chassit gör det möjligt
att rengöra även dolda områden. Stänkskydd som
skyddar spridarenheten mot stenar och lera som
skvätter från traktorns bakhjul kan lätt dras ur position eller tas bort för noggrann och effektiv rengöring.
Universalverktyg
En rostfritt universalverktyg finns bakom reflexpanelen. Det här verktyget används för att fästa
spridarvingar, öppna såll och ställa in det roterande flödesutsläppet. Alla inställningar på spridaren
som kräver ett verktyg kan utföras med detta universalverktyg.

Universalverktyg – alltid tillgängligt
Alltid på rätt ställe. Universalverktyget finns i reflexpanelen och används till att öppna sållen, fästa spridarvingar och ställa in det roterande flödesutsläppet.

Öppning av sållen
Vid rengöring kan låset på såll öppnas med hjälp av
det universella verktyget.
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HYDRAULISKT ELLER MEKANISKT DRIVEN
TRANSMISSION

Växellådan är en förseglad enhet fylld med
högkvalitativt fett för att säkerställa skydd
och lång hållbarhet för alla inre komponenter. Fettet har utmärkt skyddskapacitet mot
slitningar och skyddar kugghjulen mot överbelastning. Samtidigt är transmissionen
monterad med en friktionskoppling som
skyddar mot extrem påfrestning.
Hydrauliskt driven eller PTO-driven
Du kan välja mellan två olika system för att
driva spridningsanordningen. Som standard
levereras spridaren med en PTO-axel med
frihjulskoppling.
Som tillval finns ett hydrauliskt drivsystem
tillgängligt. Det sparar bränsle och sänker
kostnaderna. Hydraulsystemet är en driftsäker och effektiv lösning som fungerar vid
lägre traktormotorvarv än det traditionella
PTO-systemet.

VÄXELLÅDA OCH DRIVSYSTEM

Det hydrauliska drivsystemet är en ekonomisk och bränslesnål lösning.

Differentialkonstruktionen, med fyra sammanhängande kugghjul, ger ett robust och motståndskraftigt system med en styrka som är två gånger större
än en traditionell växellåda. Växellådan omfattas av en treårig fabriksgaranti.

Den integrerade vattentäta och underhållsfria överbelastningskopplingen skyddar mot skador på traktorn, PTO-axeln och växellådan under
olämplig PTO-start på höga traktorvarvtal.

På varvtalsoberoende spridare övervakas PTO-varven direkt på
displayen.
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NOGGRANN YTBEHANDLING
FRÅN A TILL Ö
1994 införde BOGBALLE pulverlackering eftersom
denna metod har visat sig ge den bästa möjliga ytbehandlingen för en gödselspridare. Pulverfärgen
är extremt slitage- och slagtålig, samt har utmärkta
korrosionsbeständiga egenskaper.
Ett perfekt lackarbete börjar när du tar emot stålet.
Processen är omfattande och består av följande
steg:
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitetskontroll av stålet
Blästring
Slipning och avgradning av alla ytor och kanter
45 minuters rengöring
Pulverlackering
Härdning
Kvalitetskontroll

Pulverapplikationen laddar pulverpartiklarna vid
10–12 000 volt för att säkerställa tillräcklig statisk
vidhäftning.
Kvalitetskontroll säkerställer att alla målade delar
uppfyller våra höga krav.

Inga vassa kanter
Alla laserskurna delar passerar genom flera processer
för slipning och avgradning. Ju bättre slipning, desto
mer yta för färgen att fastna på, och desto bättre hållbarhet och kvalitet.

45 minuters rengöring
Varje del rengörs omsorgsfullt i en rengöringsprocess
med sju steg. Den helt rena ytan blir då den perfekta
utgångspunkten för maximal fästning av pulverlacket.

YTBEHANDLING

Motstår mer än 1 000 timmars korrosionstest.
Vårt systematiska korrosionstest pågår i 1 008 timmar
och utförs i en konstgjord atmosfär enligt standarden
DS/EN ISO 9227.

Det slutgiltiga resultatet
BOGBALLE "Flexi-Coat" är 30 gånger starkare än en
traditionell våtfärg.

ALLA MODELLER

Mer än 45 000 spridningstester.
Mer än 45 000 fullskaliga tester har utförts i BOGBALLE:s testanläggningar. All vår erfarenhet och kunskap
som vi samlat finns tillgänglig via Bogballe.com eller
via vår app.

Gör din egen gödselanalys
Testutrustningen utvärderar och jämför kvaliteten på
det faktiska gödningsmedlet i förhållande till specifikationen från leverantören. Testresultatet kan sedan
jämföras med vår analys av gödningsmedel på nätet
– för att fastställa de rekommenderade maskininställningarna.

TEST OCH UTVECKLING

MER ÄN 50 ÅRS
EXPERTKUNSKAP
Vi bryr oss om precision och redan 1964 byggde
vi vår första testhall. Idag har vi mycket sofistikerade testanläggningar som täcker 1 600 m2 till vårt
förfogande.
Vi är den enda världsomfattande producenten av
gödselpridare som gör både 2D- och 3D-spridningstester. 2D-testet är främst till för spridningsdiagram och 3D-testet är grunden för att utveckla
automatisk vändtegskontroll, sektionskontroll i kilar och variabel nivåkontroll.
Mer än 45 000 fullskaliga test har utförts i BOGBALLE:s testanläggningar. All vår erfarenhet och
kunskap som vi fått finns tillgänglig via Bogballe.
com eller via vår app.

Dubbla tekniker
3D-test för att analysera distributionen som sprids på vändteg, kilar och vid olika nivåer/
differentialapplikationer. 2D-test – identiskt med praktiken inom fältkörning.

BEROR PÅ MODELL

Styrenheter
En värld av möjligheter

CALIBRATOR ZURF
Fältarbete är effektivt och noggrant kontrollerat av CALIBRATOR ZURF. Kombinerat
med vägningstekniken omvandlas spridaren till en 100 % automatiskt kontrollerad
spridare. Precisionen och mängden som
sprids är spot on – oavsett förändringar i
hastigheten och fältförhållandena.

CALIBRATOR ICON
CALIBRATOR ICON är en controller för
M45- och M35-spridare utan vägningsteknik. Användargränssnittet är baserat på intuitiva ikoner och styr alla viktiga funktioner
för att uppnå ett professionellt resultat. När
du ansluter en dator med kabel överförs
fältdata från CALIBRATOR ICON.

Den är enkel att arbeta med och har en logisk menystruktur. Innan fältarbetet påbörjas kan planerade fältdata laddas ner via ett
USB-minne. Efter spridningen överförs och
dokumenteras det faktiska fältarbetet.

ISOBUS Controller
En ISOBUS Controller är en möjlighet för
alla spridare med vägningsteknik. Denna
lösning gör att spridaren kan styras genom
traktorns ISOBUS-Terminal. Vår ISOBUS
Controller uppfyller ISO11783-standarden
och styr alla funktioner på "W"-spridarna.
En ISOBUS-kontakt ansluter spridaren till
traktorns ISOBUS-nätverk.

CALIBRATOR ZURF, som är standard på
M60W, M45W och M35W, uppfyller alla
krav för drift, övervakning och sparad data.
Den är också tillgänglig för M45 och M35.

ANSLUTNINGSBARHET

CALIBRATOR ZURF

ISOBUS Controller

CALIBRATOR ICON
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Kanske – har du redan en GPS?

Kanske har du redan en GPS-lösning på din
gård?
Vi testar kontinuerligt möjligheterna att ansluta olika externa seriella GPS-system till
vår CALIBRATOR ZURF och CALIBRATOR
ICON. Därför är möjligheten öppen för att
använda ett system som redan finns på din
gård.
Det är möjligt att ansluta CALIBRATOR
ZURF till ett antal GPS-systemstandarder
via den seriella anslutningen för att få automatisk kontroll i kilar och till- och frånslag
på vändtegen. Ett gränssnitt som till exempel AgLeader, Trimble, TeeJet och TopCon
krävs mellan de två systemen.

ANSLUTNINGSBARHET

TeeJet Matrix ansluten till CALIBRATOR ZURF

Trimble CFX750 ansluten till CALIBRATOR ZURF

TopCon-terminalen ansluten till CALIBRATOR ZURF

M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
– all-round GPS-app

Integrerad vändtegs- och
sektionskontroll
CALIBRATOR FREE är en briljant och
flexibel app för GPS-kontrollerad vändtegshantering. Appen körs på en vanlig Android-surfplatta som en "plug and play"-enhet. Den maskinvara som krävs består
av en GPS-antenn och en trådlös iZURF
WiFi-kommunikation, ansluten till CALIBRATOR ZURF.
Applikationskartor via GPS
CALIBRATOR FREE-appen innehåller möjligheten för Variable Rate Application, som
applicerar olika nivåer av gödningsmedel
enligt positionen i fältet. Styrfilerna för variabel applicering kan baseras på avkastningskartor, sensoravläsning via drönare, satellitbilder eller markprov.
Applikationskartan är baserad på det allmänt erkända och accepterade SHAPE-filformatet, eftersom de flesta fälthanteringsprogramvaror kan hantera dessa typer av
filer.

Bland de många fördelarna med att använda
applikationskartor i modernt jordbruk finns
möjligheten att omfördela mineralgödsel för
att få bästa möjliga avkastning genom att
öka eller minska kvantiteten baserat på jord
och skördpotential. Detta säkerställer en
mer homogen tillväxt och en jämnare skörd.
Med CALIBRATOR FREE-appen är det
också möjligt att kommunicera direkt med
en kvävesensor som mäter grödan behov.
Denna metod gör det möjligt att förutsäga
det faktiska behovet av kväve i realtid och
justerar samtidigt automatiskt spridaren för
att tillämpa den optimala kvantiteten.
Fullständig dokumentation
När du är klar med ett fält skickar surfplattan
ett e-postmeddelande med en jobbrapport
som ett dokument som definierar fältnamn,
mängd, arbetsbredd etc.
En flexibel lösning
CALIBRATOR FREE-systemet fungerar på
alla traktormärken och modeller och erbjuder fullständig mångsidighet.

Se själv. Ladda bara ner appen från Google
Play* och kör demoversionen direkt på en
Android-surfplatta.

Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc.

ANSLUTNINGSBARHET

Använd en Android-surfplatta för helautomatisk sektionskontroll och variabel
applicering via GPS. Detta möjliggör även uppgradering av gårdens äldsta
traktor till den senaste GPS-tekniken.

Ställa in guidning, antingen som raka A-B-linjer eller med kurva.

Fältrapporten med fullständig dokumentation genereras automatiskt som en PDF och en CVS-fil.

Gör din egen applikationskarta – importera filerna – lätt och enkelt.

ALLA MODELLER

Perfekt för fasta körspår
– inga extra hjulspår på vändtegsgrödan

Sväng i vändtegens körspår
Förutom 100 % överlapp och enkla inställningar har In-center systemet en avgörande fördel. Systemet distribuerar gödningsmedlet nära spridaren över hela arealen. Att
vända på vändtegen kan därför slutföras i
vändtegsspåret och inte i grödan mellan
vändtegen och kanten. Betydande skador
på grödan undviks eftersom du inte behöver vända i växande grödan.
TempoTracker
Den
exklusiva
BOGBALLE
TempoTracker-programvaran är en integrerad del
av vår sektionskontroll. Den är utformad för
att automatiskt kontrollera till- och frånslag
för vändtegen.

INTELLIGENT HASTIGHET

In center systemet distribuerar gödningsmedlet nära spridaren hela vägen över arealen. Att vända på vändtegen sker därför i vändtegsspåret och inte på grödan mellan vändtegen och kanten. Betydande skador på och
förlust av grödan undviks genom att du inte behöver vända i grödan.

TempoTracker-programvaran beräknar start/stopp-positioner baserat på hastighet, mängd och arbetsbredd.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

Hastigheten mot vändtegen är vanligtvis lägre än hastigheten in i fältet.

14 km/h

12 M

12 M
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Dual Dynamic
genom vår sektionskontroll.

Dual Dynamic
Dual Dynamic kombinerar det asymmetriska spridningsmönstret för "Dynamic Section Control", som utförs vid vändtegskilar,
med "Dynamic Differential Control", som
sprider variabla givor/differentialapplikationer till vänster eller höger.
Dynamic Section Control
Dynamic Section Controls dynamiska sektionskontroll justerar och styr spridningsmönstret efter formen på fältet, till exempel i vinklade vändtegar eller kilar. Antalet
sektioner är i princip oändliga och visas på
styrenheten som huvud- och undersektioner. Styrningen sker genom att huvudsektionerna är indelade i obegränsade och dynamiska flöden – som öppnar och stänger
"sektionerna" successivt.
Systemet öppnar och stänger automatiskt
utloppen i områden där gödningsmedlet
redan har applicerats – som vid vändtegen.

Asymmetriskt spridningsmönster
Dynamic utloppen skapar en asymmetriskt
spridningsbild genom att flytta mönstret
och samtidigt reducera mängden i kilar.
Den gradvisa övergången säkerställer optimal och jämn tillämpning i överlappande
områden, vilket minimerar risken för övereller underdosering och säkerställer korrekt
spridningsbild över det totala fältområdet.

KILSPRIDNING

Dynamic kontroll inte aktiverad

Dynamic kontroll aktiverad

Alla sektioner öppna

6 hela sektioner stängda
1
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5
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Symmetriskt spridningsmönster
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100%

APPLICERINGSKARTA
– FÖRST PÅ FÄLTET
1991 var BOGBALLE den första spridartillverkaren
som erbjöd GPS-baserad variabel applicering.
Idag erbjuder vi Dynamic Differential Control som
styr både appliceringsmängden och formen på
spridningsmönstret.
Utloppen på spridaren kontrollerar och modifierar
gödningsmedlets applicering över arbetsbredden.
Den planerade appliceringen, enligt appliceringskartan, tillämpas sedan i successiva övergångar.

50%

125%
100%
75%
50%

Ofta ser mjukvarusystem fältet som små individuella och kraftigt separerade områden. Men i verkligheten sker övergången från ett område till ett
annat mer gradvist och mjukt. Vår Dynamic Differential Control anpassar mängden och spridningen
successivt för att matcha fältets faktiska förhållanden.
Vår CALIBRATOR FREE beräknar kvantiteten över
arbetsbredden och fördelningen bakom spridaren
korrigeras automatiskt. Detta säkrar en optimal
tillämpning – även i de överlappande områdena
(se sidan 36).
Våra CALIBRATOR- och ISOBUS-lösningar möjliggör för ett brett spektrum av GPS-assisterade
styrenheter att utföra differentialapplikation (se sidan 34).

Appliceringskarta
CALIBRATOR FREE omvandlar appliceringskartan till
graderade och mjuka övergångar.

Android-surfplatta
Använd en vanlig Android-surfplatta för appliceringskartor med CALIBRATOR FREE-appen.

100%

A P P L I C E R I N G S K A R TA

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

125%
100%
75%
50%

Flexibilitet på högsta nivå

125%

125%

Differentierad applikation från 150 kg/ha till 450 kg/ha vid 28 meter.

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%
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VI KAN LYFTA
OCH VI KAN BÄRA.

M45-Trail och M35-Trail
Om du behöver en mindre traktor som kan
"bära" en stor spridare så hittar du den
perfekta matchningen i vårt program av
bogserade chassin. Den justerbara spårvidden möjliggör för anpassning till de flesta körspår. Spridaren kan naturligtvis fortfarande användas som en trepunktsburen
maskin, till exempel för sengödsling. Vårt
bogserade chassi kan användas tillsammans med alla M-line spridare, förutom
M60W-modellen.
BXL1300
BXL 1300, som kan lyfta storsäckar, är
monterad på spridarens trepunktskoppling.
Placera de storsäckarna på fältet där de
ska användas och få en kapacitetsökning
på 3–5 ha/timme. Den teleskopiska och
hydrauliska förlängningsarmen kan lyfta
säckarna direkt från marken eller från en
vagn. Maximal lastkapacitet är 1 300 kg.
Huvudlyftcylindern är försedd med en anti-släppventil för att ge säkerhet och trygghet under arbetet. BXL 1300 kan monteras
på spridare med upp till 3 300 liters kapacitet.

VI KAN BÄRA LASTEN

BXL 1300 kan lyfta upp till 1 300 kg och kan monteras på
spridare upp till 3 300 liter.

M45-Trail för spridare upp till 4 500 kg.

M35-Trail för spridare upp till 3 500 kg.

Spridaren kan demonteras och användas för sengödsling i
höga grödor.

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Utrustning
Vändtegsspridning till kant (Manuell)
Vändtegsspridning från kant (Manuell)
Vändtegsspridning till/från kant (Manuell)
Wireansluten fjärrkontroll för vändteg
Vändtegsspridning till kant (Elektrisk)
Vändtegsspridning från kant (Elektrisk)
Vändtegsspridning till/från kant (Elektrisk)
PTO med frihjulskoppling
Vattentät överbelastningskoppling
Såll inkl. kon
Sengödslingsutrustning
Lutningsindikator för justering av spridare
Stänkskydd
Vridbar bottenplatta med 4 utsläpp (0–650 kg/min)
Dynamic Section Control
Standard Section Control
iZURF-kommunikationsmodul
GPS-antenn för iZURF
Reflektorpanel inkl. GLOW LED trafikljus
Skyddslist, uppfyller EN 14017
Presenning, fällbar och fullbreddsöppning
Transporthjul för manuell förflyttning
Stege, vikbar
Stege utdragbar, sidmonterad
Såll, toppmonterad i full storlek
Extra breda reflektorskärm för breda däck
Reduktionsväxel, 1000/540 och 540/540 rev. inkl. transporthjul
Hydrauliskt drivning
Flödesreglering, kontroll av oljeflöde/varvtal
Bärtappar ø 37 mm
Adapter för kat. 4N lift
Omrörare för gräsfrön
S-indikator för att ställa in mängd
Testset för gödselanalys, setet inkluderar D-indikator och F-indikator
Hastighetskabel enligt ISO 11786
Hjulsensor, induktiv för CALIBRATOR
Pilotbackventil, förhindrar att oljan lämnar den hydrauliska fjärrkontrollcylindern
Standard
Extra
Ej tillgängligt

Det kan finnas landspecifika eller områdesspecifika krav på storlek, form, färg eller placering av reflektorpanelerna. Vänligen kontakta de lokala
myndigheterna angående ytterligare krav. Traktorkortet kan rapportera felindikeringar angående trafikljusen. Om detta sker beror det på LED-lampornas mycket låga strömförbrukning.

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

200 cm

195 cm

240 cm

465 cm

240 cm

192

272

cm

cm

120 cm

68 cm

M35-Trail

25 cm

M45-Trail

20 cm

Netto 3 300 l/3 630 kg
Netto 4 050 l/4 450 kg

Netto 2 125 l/2 330 kg
Netto 2 350 l/2 500 kg

80

Netto 3 000 l/max 3 000 kg

Netto 4 500 l/max 4 500 kg

Netto 3 000 l/3 300 kg

Netto 1 800 l/1 980 kg

Netto 2 675 l/2 940 kg

Netto 2 550 l/2 800 kg

Netto 1 575 l/1 730 kg

Netto 5 550 l/max 6 000 kg

Netto 5 250 l/5 770 kg

Netto 4 800 l/5 280 kg

Netto 1 800 l/1 980 kg

M35W/M35 bas

Netto 1 250 l/1 370 kg

Netto 3 450 l/max 3 500 kg

Netto 3 300 l/max 3 500 kg

Netto 3 000 l/3 300 kg

Netto 2 700 l/2 970 kg

Netto 2 550 l/2 800 kg

M35W/M35 plus

95 cm

Minst 110 cm
Max 118 cm

Netto 4 500 l/4 950 kg

Netto 4 050 l/4 450 kg

M60W plus

Minst 170 cm – Max 200 cm

Minst 180 cm – Max 210 cm

Netto 2 250 l/2 470 kg

Netto 1 800 l/1 980 kg
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M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

30 cm

20 cm

cm

MODELLER
M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

12-42

12-42

12-42

12-42

12-24

12-42

12-42

4.050-5.550

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

1.800-4.500

1.800-3.500

1.250-3.000

4.450-6.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

1.980-4.500

1.980-3.500

1.370-3.000

Kilo (min./max.)

966/1.044

660/816

534/636

490/602

510/666

450/552

406/518

Trågets mått
Trågbredd (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Trågdjup (cm)

140

140

140

125

140

140

125

284 x 131

284 x 131

284 x 131

234 x 116

284 x 131

284 x 131

234 x 116

0,70

0,70

0,67

0,66

0,66

Arbetsbredd A
Meter

Kapacitet
Liter
Kilogram

B

Nettovikt

Påfyllningsöppning (cm)

Avstånd från mitten av de nedre lyftarmarnas kulkoppling till gravitationens centrum
0,85
0,71
Meter
Kontrollenhet
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
ISOBUS Controller
iZURF WIFI modul c
Hydraulisk

kontroll av spridningsmönstret
Section Control Dual Dynamic +VRA
Section Control Standard +VRA
Klar för extern GPS D

Mängdkontroll
Vägningssystem
Manuell kalibrering
Helautomatisk kalibrering
Intelligent styrning
Hastighetskoppling

Standard
Beroende på modell
Extra
Ej tillgängligt

Kan bero på gödningstypen
Densitet: 1,1 kg per liter. Axelbelastningen på allmänna vägar ska uppfylla nationella bestämmelser.
Kan enbart användas för spridare med CALIBRATOR ZURF
Kan enbart användas för spridare med CALIBRATOR eller ISOBUS-kontroll

HITTA DIN LOKALA ÅTERFÖRSÄLJARE
www.bogballe.com

HITTA OSS I HELA VÄRLDEN
Du kan hitta BOGBALLE-spridare i mer än 100 länder i hela världen och varje enskilt land kommer att ha olika standarder för
hur en spridare ska vara. Men gemensamt för alla länder är att de förväntar sig en korrekt applicering av gödningsmedlet. Därav
vårt breda produktsortiment, som uppfyller detta oavsett om det är med en enkel manuell spridare eller den mest sofistikerade
spridartypen med helautomatiska lösningar och GPS-styrning.
Vi säljer våra spridare genom lokalt baserade återförsäljare som har stora kunskaper om de lokala förhållandena. Detta kombinerat med det faktum att spridaren består av standardkomponenter som ingår i hela produktprogrammet säkerställer att din
spridare alltid förblir i toppform. Det garanterar också en god tillgång på slit- och reservdelar i ditt område.
Att välja BOGBALLE är alltid ett säkert val, inte bara för att du kan lita på den exakta hanteringen av det värdefulla gödningsmedel du sprider på fältet, utan också med tanke på de totala kostnaderna under hela spridarens livslängd.

Referensnummer broschyr: 064-2150-1

HITTA MER INFORMATION PÅ
www.bogballe.com

Återförsäljare:
0412-SE 01-18 V02

Importör:

