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HET BEDRIJF ACHTER 'S WERELDS BESTE
EN GROOTSTE KUNSTMESTSTROOIER.
Wij zijn een van 's werelds toonaangevende fabrikanten van kunstmeststrooiers. 365 dagen per jaar denken, ontwikkelen
en produceren we de beste technieken voor het strooien van minerale meststoffen - een passie van meerdere generaties.
In 1934, in het dorp Bøgballe, begon onze oprichter Anders Peter Laursen met de productie van apparatuur voor pluimvee
sector. De tijden veranderden en begin jaren vijftig werd de focus gelegd op onze bekende blauwe kunstmeststrooiers.
Vandaag beheert de derde generatie BOGBALLE A/S, waarmee een trotse traditie wordt voortgezet.
Optimale functionaliteit en gebruiksvriendelijk ontwerp zijn gebaseerd op jarenlange praktische ervaring in samenwerking
met boeren over de hele wereld.
We hebben de nieuwste high-tech productiefaciliteiten tot onze beschikking in combinatie met bewezen ontwikkelingsfaciliteiten en een volledig ingerichte testhal. We werken het hele jaar door aan het analyseren van mestspecificaties, testen
en het opstellen van strooitabellen door meer dan 200 ton kunstmest per jaar te strooien. Onze testhal is één van Europa's
grootste en meest geavanceerde en de enige faciliteit die zowel 2D- als 3D-testen uit kan voeren.
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BOGBALLE A/S behoud zich voor dat tekstuele, technische details of afbeeldingsfouten niet zijn
uitgesloten. Alle BOGBALLE producten zijn voortdurende in ontwikkeling. De informatie in deze
folder kan daarom zonder kennisgeving worden gewijzigd.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Top machine, prestaties en capaciteit.
Onze volgende kunstmeststrooier zal ongetwijfeld een
blauw met gele strooier met weegtechniek zijn. Dit omdat de voordelen duidelijk zijn, vooral door het goed
verwerken van variaties in kunstmest hoeveelheden.

Finn Nielsen (DK)
We hebben de strooier het hele seizoen gebruikt voor
verschillende bemestingen en groenbemester zaaien.
Het multifunctionele gebruik betekent dat het niet zomaar een kunstmeststrooier is. Dat maakt de BOGBALLE strooier tot een kosteneffectieve investering
en een verlaging van mijn machinepark kosten.

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

VOORTDUREND SUCCES
Wij zijn de specialist in precisie strooitechnieken.
Het vereist moed en zelfvertrouwen om dat te
beweren, maar 365 dagen per jaar focussen op
slechts één niche product - maakt ons een specialist binnen onze discipline.
100% focus op functionaliteit, precisie en ontwerp
geeft ons de vaardigheden om te ontwikkelen wat
we "de beste kunstmeststrooier ter wereld" noemen.
Gedurende vele jaren hebben we deelgenomen
aan vele internationale testevenementen - altijd
met een geweldige prestatie. Keer op keer laten de
testresultaten zien dat we ultieme precisie bieden
als het gaat om onze kerncompetentie: het strooien van meststoffen.

Internationale test uitgevoerd door Top Agrar
Variatiecoëfficiënt: 3,7%
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U HEEFT EEN STERKE TROEF MET BOGBALLE.
De nieuwe M-Line is klaar en dynamischer dan ooit. Een reeks up-to-date, innovatieve functies stelt u in staat om de taken
van vandaag en morgen te vervullen.
Het ontwerp van de strooier en de veelzijdigheid van de strooihoeveelheid regeling maken de machine meer dan alleen
een kunstmeststrooier. Met onze indrukwekkende strooitechniek heeft u de sterkste kaart.
Met andere woorden: een investering in een M-line strooier biedt u betrouwbaarheid tijdens het veldwerk, het verstrooien
van hoogwaardige meststoffen met zorg en maximale precisie - precies zoals u zou wensen!

HARDE ARGUMENTEN

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Werkbreedte
12-42

Capaciteit
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

Kg

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

Bediening
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
ISOBUS Controller
iZURF WIFI module*
Hydraulisch
Standaard
Afhankelijk van het model
Extra
Niet leverbaar
Alleen i.c.m. CALIBRATOR ZURF
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3 snelle manieren voor eenvoudig
en effectieve instellingen.

Weegtechniek
Kiest u voor een strooier met weegtechniek,
dan is de instelling van de strooier volledig
automatisch. De uitstroom van de meststof
wordt geregeld door het weegsysteem en
de uitstroom opening wordt aangepast aan
de vereiste strooihoeveelheid en de werkelijke rijsnelheid.
Snelheidsafhankelijke hoeveelheidsregeling
Als u kiest voor een strooier met hoeveelheidsregeling onafhankelijk van de rijsnelheid, toetst u eenvoudig de flow factor in
die is gedefinieerd in onze strooitabellen.
Gebruik als alternatief de S-indicator om de
flow factor voor een specifieke meststof te
definiëren.
Afstand- of handmatige bediening
Als u kiest voor een strooier met hydraulische of handmatige bediening, gebruikt
u de instellingen uit onze strooitabellen of
gebruikt u de S-indicator om de instellingen
voor een specifieke meststof te bepalen.

Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. App Store is een
servicemerk van Apple Inc.

EENVOUDIGE INSTELLINGEN

De nieuwste/actuele strooitabellen zijn beschikbaar via App of Internet.

De S-indicator is eenvoudig te gebruiken en een volledige flowtest van een specifieke meststof wordt binnen
enkele minuten uitgevoerd.

Strooiers met weegtechniek worden automatisch gekalibreerd, dus er is geen handmatige
flowtest nodig.
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M60W, M45W, M35W

Detectie van onregelmatigheden door weegsysteem

Detectie van onregelmatigheden door intelligente controle

WIE WEEGT - HEEFT VOLLEDIGE CONTROLE
MEER DAN 30 JAAR ONTWIKKELING.
Als pionier van de weegtechniek heeft Bogballe de laatste 30 jaar het weegsysteem verder ontwikkeld en verfijnd tot in de
perfectie. Het is nu een systeem dat de hoogste normen definieert voor precieze distributie.
De techniek is gebaseerd op het 1:1 principe, waarbij het gewicht van de actuele trechterinhoud continu wordt gemeten.
Het volume dat de trechter verlaat, wordt indien nodig bijgesteld om de ingestelde doelhoeveelheid (kg/ha) te bereiken.
Deze directe techniek geeft 100% controle over zowel de ingestelde hoeveelheid als de inhoud van de trechter tijdens
het werk.
We gebruiken een robuuste weegcel van 6 ton gekoppeld aan een absoluut parallel dubbel frame, waardoor alleen de
werkelijke trechterinhoud wordt gemeten. Een compromisloze weegtechniek voor totale precisie. ook wanneer u rijdt op
een ongelijke ondergrond.
Het systeem bewaakt continu het actuele afgifte en houdt de gebruiker op de hoogte via de CALIBRATOR of de ISOBUS
terminal.

DE BESTE WEEGTECHNIEK

INTELLIGENTE CONTROLE
- DUBBELE NAUKEURIGHEID
CONTROLE
Om exact te wegen onder alle omstandigheden,
is de strooier uitgerust met een Intelligent Control
(IC) functie, die twee belangrijke elementen combineert: een Accelerometer en een Inclinometer.
De Accelerometer registreert en scheidt de hobbels en schokken van het rijden op oneffen ondergrond, zodat alleen de werkelijke en echte trechterinhoud wordt geregistreerd.
De Inclinometer registreert de positie van de strooier in vergelijking met de horizon voor precieze positie controle, zelfs bij het werken op een helling.
Het diagram toont de werkelijke weegcel waarde tijdens strooien onder veldomstandigheden.
De rode IC-lijn laat zien hoe de Intelligent Control
het gewichtssignaal kan controleren en onjuiste
waarden kan verwijderen om een juiste gewichtsaflezing te krijgen. Intelligent Control is een betrouwbare noodzaak om een volledig nauwkeurige
automatische kalibratie uit te voeren, voortdurend
on-the-move om de ingestelde strooi hoeveelheid
nauwkeurig te regelen.

100% Controle
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NAUWKEURIGE EN EFFICIËNTE
REGELING VAN 0 - 650 KG/MIN.
De M-line is een strooier met hoge capaciteit, uitgerust met een draaibare uitstroomopening voor
een nauwkeurige instelling van 0 - 650 Kg/min. Het
is mogelijk om te kiezen tussen vier verschillende
uitstoom openingen voor maximale nauwkeurigheid van zeer kleine tot zeer grote hoeveelheden.
Deze mogelijkheid vergroot de veelzijdigheid van
de strooier en voegt meer toepassingen toe aan
het verstrooien van meststoffen of zaden.
Bij volledige opening heeft de strooier een enorme
uitstroomcapaciteit tot 650 Kg/min. Dit komt overeen met 600 kg/ha bij 36 m en een rijsnelheid van
18 km/h!
Integratie tussen de vier stroomuitgangen en onze
elektronische controllers biedt een eenvoudige en
logische instelling.

0 - 650 Kg/min.

MEER DAN EEN KUNSTMESTSTROOIER

[OFF]

Maximum
Tot 650 Kg/min.

Standaard.
Tot 300 Kg/min.

Minimaal.
Tot 75 Kg/min.

Micro.
0,5-15 Kg/min.
>2,5 Kg/ha
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Linker strooibeeld 180° overlap

Linker strooibeeld 50%

Rechter strooibeeld 180° overlap

Rechter strooibeeld 50%

Linker + Rechter strooibeeld
180° + 180° overlap

Linker + Rechter strooibeeld
100% strooihoeveelheid

Test bakken
Als u twijfelt over de fysieke kwaliteit van de kunstmest, is het altijd een goede gewoonte om ervoor te
zorgen dat de strooier correct wordt afgesteld door
testbakken te gebruiken.

Meet cilinders
Het perfecte strooibeeld met correcte overlapping
wordt bereikt wanneer de inhoud van de 7 meetcilinders allemaal op één lijn ligt.

HET BESTE STROOISYSTEEM

IN-CENTRE STROOISYSTEEM.
OPTIMAAL VOOR NORMAAL STROOIEN.
Ons In-centre strooisysteem waarbij de strooischijven naar elkaar toe draaien, wordt erkend als een
uiterst precies systeem met minimale instellingen.
In de praktijk betekent dit maximale zekerheid voor
een gelijkmatige verdeling.
De volledige 180° overlapping tussen de twee
schijven betekent dat de linker- en rechterkant
van de strooier geen individuele aanpassing nodig hebben om de juiste overlapping te bereiken.
Beide schijven dekken afzonderlijk het volledige
gebied, dus er zijn geen extra instellingen nodig.

24 meter werkbreedte

-24

0

24

36 meter werkbreedte

-36

0

36

15
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ALLEEN TOT DE RAND
- BEDANKT!
Ons kopakker- en kantstrooisysteem is gebaseerd
op het Off-centre strooisysteem. De strooischijven draaien daarbij van elkaar af. Dit zorgt ervoor
dat elke strooischijf zijn eigen strooibeeld heeft.
Rechts een beeld naar de kant toe welke steil op
de grens valt en links een beeld van een volledige
breedte het veld in.
De achterzijde van de strooivinger wordt gebruikt
voor het strooien van de kopakker en de kanten.
Deze is ontworpen om de helft van de strooibreedte naar de rechterkant van de strooier te produceren.
Naar voren gericht strooibeeld bij het strooien
van de kopakker.
Het naar voren gerichte strooibeeld tijden het kopakker of kantstrooien zorgt ervoor dat het hele
veld correct gestrooid word, ook in de hoeken. De
hoeveelheid kunstmest op de kopakkerrand kan
eenvoudig worden aangepast door het aftakas
toerental te wijzigen om zo aan de individuele eisen te voldoen.

Kopakker principe

36

12

0

Verschillende kopakker mogelijkheden
Het aftakas toerental bepaald mede het strooibeeld tijdens het koppakker- of kantstrooien. Minimale, Gemiddelde of Maximale hoeveelheid naar
de grens.

Kantstrooien van de kant af
Daarnaast bieden wij een "van de kant af" kantstrooisysteem, met de mogelijkheid om de kunstmest via slechts één
schijf te strooien - vanaf de kant naar het veld. Dit systeem resulteert in een steil vallend strooibeeld aan de perceelkant
van 100% naar geen kunstmest binnen 1,5 meter.

HET OPTIMALE STROOISYSTEEM

Van de kant

Naar de kant
linker strooibeeld 110° overlap

rechter strooibeeld 110° overlap

Linker + Rechter strooibeeld

Kantstrooien van de kant af
60

48

24

0

Kantstrooien naar de kant toe
60

36

12

0
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Geintergreerde kennis
van de fabriek.

De BOGBALLE strooitechniek is ontworpen
met focus op de minimale behoefte aan instellingen en aanpassingen. Onze kennis en
expertise is een geïntegreerd onderdeel van
de strooier, wat er voor zorgt dat er geen
gecompliceerde instellingen zijn voor de gebruiker.
Geen handmatige afstellingen
De uitstroomopening is ontworpen om het
valpunt automatisch te corrigeren en onafhankelijk van de hoeveelheid die wordt gestrooid - zonder handmatige instelling - altijd een gelijkmatig strooibeeld te bereiken.
Zelfs tijdens Variabele doseringstoepassing, of bij het activeren van het Dynamic
Differential-strooisysteem, of bij het wijzigen van de hoeveelheid afhankelijk van de
gewasomstandigheden, of simpelweg het
veranderen van de rijsnelheid - de uitstroomopening compenseert automatisch om
een nauwkeurige en gelijkmatige verspreiding te behouden.
Constante flow
Onze vrijloop roerders zorgen voor een
constante doorstroming en bijzonder voorzichtige omgang met de meststof. Het
unieke ontwerp levert een constante stroom
zonder beschadiging en blokkering.
De niet-aangedreven, excentrische roerders stellen automatisch de rotatiesnelheid in afhankelijk van de weerstand of het
type kunstmest. De rotatiesnelheid varieert
tussen 10 t/min. bij het strooien van lichte
meststoffen tot 60 t/min. bij het strooien van
een grove meststof.
De conus die de roerder beschermt, voorkomt overbelasting en creëert een constante product stroom van volle naar lege
trechter.

Grote strooischijven
De grote en platte strooischijven verdelen
de kunstmest gelijkmatig over het hele gebied. Samen met de unieke asymetrische
dubbele uitloopschuiven behouden de schijven het strooibeeld over een gebied van
180 graden, ongeacht de hoeveelheid, de
werkbreedte of het type kunstmest.
Minimale valhoogte
De lage valhoogte vanaf de uitloop tot de
strooischijf zorgt ervoor dat het strooibeeld
niet wordt beïnvloed door hellende vlakken
of ongelijke grond. Hiervoor zijn dus geen
aanpassingen of correcties nodig.
Keren op de juiste plaats
Naast 100% overlapping en eenvoudige instellingen heeft het In-Centre systeem nog
een cruciaal voordeel. Het systeem heeft
een optimale verdeling van de meststof
van dichtbij de strooier tot het einde van
het strooibeeld. Het keren op de kopakker
kan daarom in op reeds aanwezige timline
of spuitpad en niet in het gewas tussen de
kopakker en de perceelgrens. Dit voorkomt
onnodige schade aan het gewas.

Gebruik dezelfde rijpaden als de veldspuit. Het
In-Centre strooibeeld bevindt zich dicht bij de
strooier er hoeft niet buiten de rijpaden van de
kopakker te worden gedraaid.

HET BESTE STROOISYSTEEM

Werkbreedte: 28 m bij 250 kg/ha
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De asymmetrische opening van de unieke dubbele openingsschuiven
houdt het valpunt van de kunstmest op de schijf in de juiste positie, ongeachte de strooihoeveelheid of de rijsnelheid.

De grote en platte strooischijf geeft de kunstmest gelijkmatig af in een
gebied van 180 graden.

De vrijloop roerder zorgt voor een constante kunstmeststroom
door een zachte en excentrische rotatie.
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Strooitechniek
- waar het detail telt.

Turbine effect
Onze strooitechniek maakt gebruik van
het turbine-effect dat wordt geproduceerd
door de rotatie van de strooischijven. Een
luchtstroom wordt door de ventilatieopeningen van de beschermkap geleid, waardoor
een gecontroleerd vacuüm ontstaat dat de
kunstmest gelijkmatig over de strooischijf
verdeeld, om zo het strooibeeld te optimaliseren.
Roestvrij staal
Het vele gebruik van roestvrij staal voorkomt corrosie en beschermt ook de geverfde oppervlakken tegen schade door de
kunstmest.
Eenvoudige toegang voor afstellen
De strooier is uitgerust met twee waterpassen om de hoek van de tractor en de
strooier te controleren.
De topstang aanspanning is af fabriek voorzien van een vast ingestelde horizontale
waterpas - parallel aan de strooischijven.
Dit biedt de mogelijkheid voor een dubbele
controle om te zien of de instelbare waterpas correct gekalibreerd is.

HET BESTE STROOISYSTEEM

De rotatie van de strooischijven trekt een gecontroleerde
luchtstroom door de ventilatieopeningen van de beschermplaten en zorgt voor een gelijkmatige afgifte van de
kunstmest op de strooischijf.

De waterpas op de topstang aanspanning is parallel aan de strooischijven gemonteerd en is het referentiepunt voor een
juiste kalibratie van de werkhoek van de strooier.
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Reflecterend paneel
Het fluorescerende oppervlak van de reflector is zeer
efficiënt en reflecteert zelfs op klaarlichte dag hoger
dan de traditionele reflectorpanelen. De BOGBALLE-reflector voldoet aan de DIN 67520-norm.

Gloei LED - Door Bogballe ontwikkeld
100% water en stof bestendig. De 55 individuele LEDunits bieden een extreem hoge zichtbaarheid onder
alle omstandigheden. De Glow-ledlampen zijn goedgekeurd volgens EMC 10.5 E6 en geclassificeerd als
IP69-K.

VERKEER EN VEILIGHEID

VEILIG - TIJDENS
VELDWERK EN TRANSPORT.
Veiligheid is belangrijk, zowel tijdens het veldwerk
als bij het transport over de openbare weg. De geïntegreerde veiligheidsoplossingen zijn zorgvuldig
in overweging genomen voor ontwerp en functionaliteit.
Glow-LED - Hoogste zichtbaarheid
De IP 69 waterbestendige lampen hebben geen
onderhoud nodig en bieden een verkeersveilig signaal met zowel achter- als voorlichten.
Meer dan een gewone reflector.
De grote DIN 67520 reflectoren accentueren de
strooier effectief - zelfs bij daglicht.
Efficiënte bescherming
M-line strooiers zijn uitgerust met roestvrijstalen
veiligheidsvoorzieningen die u beschermen tegen
de draaiende delen van het strooisysteem. en voldoet aan EN 14017.

Breedtelicht
Het naar voren gerichte licht markeert de breedte van
de strooier voor tegemoetkomend verkeer.

Veiligheidsbeugels
De M-line strooier is uitgerust met roestvrijstalen veiligheidsbeugels die u beschermen tegen de draaiende
delen van het strooisysteem.
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Eenvoudige toegang voor het schoonmaken
De scharnierende veiligheidsvoorzieningen kunnen
opzij worden weggedraaid om vrije toegang te bieden
voor het reinigen van de strooier.

Deflectoren voor reiniging
Achter de reflectorpanelen bevinden zich unieke
openingen die het reinigingswater voeren naar gebieden die normaal niet gemakkelijk te bereiken zijn.

VERKEER EN VEILIGHEID

SERVICE
REINIGING EN ONDERHOUD
Doordacht tot in elk detail
Bij het ontwerpen van het chassis is nagedacht
over de natuurlijke werkstroom, met prioriteit voor
reiniging, onderhoud en service. Het resultaat
zorgt ervoor dat elke bewerking snel en eenvoudig
kan worden uitgevoerd.
Vrije toegang
De strooier is voorzien van scharnierende veiligheidsbeugels en afschermingen die directe toegang geven tot het strooiersysteem.
Snelle en grondige reiniging
Achter de scharnierende reflectorpanelen vindt u
deflectors, waardoor het reinigingsproces wordt
vereenvoudigd. Verder maakt een aantal spoelopeningen in het chassis het mogelijk om zelfs verborgen gebieden te reinigen. De spatschermen die
de strooier beschermen tegen modder en steenslag van de achterwielen van de tractor, kunnen
gemakkelijk worden verschoven of worden verwijderd voor grondige en efficiënte reiniging.
Universele sleutel
Achter het linker reflectorpaneel bevindt zich een
universele RVS sleutel. Dit gereedschap wordt gebruikt voor het bevestigen van de strooivingers,
het openen van de zeven en het instellen van de
draaibare uitstroomopening. Alle instellingen op
de strooier kunnen met dit universele gereedschap
worden uitgevoerd.

Universele sleutel - altijd binnen handbereik
Altijd op de juiste plaats. De sleutel, geplaatst achter
het reflectorpaneel word gebruikt voor het openen van
de zeven, het bevestigen van de strooivingers en het
instellen van de draaibare uitstroomopening.

Openen van de zeven
Voor het reinigen kan de zeefvergrendeling geopend
worden met behulp van de universele sleutel.
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Hydraulisch of mechanisch
aangedreven transmissie

De transmissie is een gesealde unit gevuld
met hoogwaardig vet ter bescherming en
smering van alle interne componenten en
zorgt voor een lange levensduur. Het vet
heeft een uitstekende niet-slijtende capaciteit en beschermt de tandwielen tegen
overbelasting. Tegelijkertijd wordt de transmissie beschermd door een volledig afgedichte, waterbestendige frictiekoppeling
op basis van dubbele belville-ringen, die
bescherming biedt tegen schade door extreme belastingen, met name bij het starten
of stoppen van de aftakas. De aftakas is
bovendien voorzien van een vrijloopkoppeling.
Hydraulisch of aftakas aangedreven
U kunt kiezen tussen twee verschillende
aandrijfsystemen voor het aandrijven van
de strooier. Standaard wordt de strooier
geleverd met een aftakas met vrijloopkoppeling.
Optioneel is een hydraulische aandrijving
van de strooier mogelijk. Dit bespaar u
brandstof en maakt u flexibel. Het hydraulische systeem is een betrouwbare en efficiënte oplossing die werkt bij een lager
motortoerental van de tractor dan het traditionele PTO-systeem.

TRANSMISSIE EN AANDRIJFSYSTEMEN

Het hydraulische aandrijfsysteem is een brandstofbesparende oplossing.

Het differentieel ontwerp met vier tandwielen zorgt voor een robuust en
resistent systeem met een kracht die twee keer hoger ligt dan bij een traditionele transmissie. De transmissie heeft een fabrieksgarantie van drie jaar.

De geïntegreerde waterdichte en onderhoudsvrije overbelastingskoppeling beschermt tegen schade aan de tractor, de aftakas en de
transmissie bij het opstarten en bij hoge motortoerentallen.

Bij snelheidsonafhankelijke strooiers word het aftakas toerental
direct op de terminal weergegeven.
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ZORGVULDIGE OPPERVLAKTE
BEHANDELING VAN A - Z
In 1994 introduceerde BOGBALLE poedercoating, omdat deze methode de best mogelijke oppervlaktebehandeling voor een kunstmeststrooier
was. De poederverf is extreem slijt- en slagvast,
tezamen met uitstekende corrosiebestendige eigenschappen.
Het voorbereiden van perfect verfwerk begint bij
het ontvangen van het staal.
Het proces is uitgebreid en bestaat uit de volgende
stappen:
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteitscontrole van het staal
Stralen
Slijpen en ontbramen van alle oppervlakken
en randen
Schoonmaakproces van 45 minuten
Poeder verven
Harden
Kwaliteitscontrole

De poedermachine laadt de poederdeeltjes op tot
12.000 volt om voldoende statische hechting te
verzekeren.
Kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat alle geverfde
onderdelen voldoen aan onze hoge normen.

Geen scherp randen
Alle laser gesneden onderdelen krijgen meerdere processen van slijpen en ontbramen. Hoe beter deze bewerking , hoe meer oppervlak voor de verf om zicht
te hechten - hoe beter de duurzaamheid en kwaliteit.

Schoonmaakproces van 45 minuten
Elk onderdeel wordt zorgvuldig schoongemaakt in
een reinigingsproces met 7 stappen. Het absoluut
schone oppervlak is dan het perfecte startpunt voor
een maximale hechting van de poederverf.

OPPERVLAKTE BEHANDELING

Bestand tegen meer dan 1000 uur corrosietest.
Onze systematische corrosietest duurt 1008 uur (42
dagen) en wordt uitgevoerd in een kunstmatige atmosfeer volgens de norm DS / EN ISO 9227.

Het eindresultaat
De BOGBALLE "Flexi-Coat" is 30 keer sterker dan
een traditionele natte verf.
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Meer dan 45.000 strooitesten.
Meer dan 45.000 volledige strooitesten zijn uitgevoerd in de BOGBALLE-testfaciliteit. Al onze opgedane kennis en ervaring is beschikbaar via bogballe.
com of via onze app.

Doe je eigen kunstmestanalyse
De testapparatuur test de kwaliteit van de actuele partij kunstmest ten opzichte van de specificatie van de
leverancier. Het testresultaat kan worden vergeleken
met onze online bemestingsanalyse - om zo de aanbevolen strooier instellingen te bepalen.

TEST EN ONTWIKKELING

MEER DAN 50 JAAR
KENNIS EN EXPERTISE
We geven om precisie en in 1964 hebben we onze
eerste testhal gebouwd. Vandaag de dag beschikken we over zeer geavanceerde testfaciliteiten van
1600 m2.
Wij zijn de enige wereldwijde producent van kunstmeststrooiers, die zowel 2D- als 3D-strooiproeven uitvoeren. De 2D-test is voornamelijk bedoeld
voor strooitabellen en de 3D-test vormt de basis
voor de ontwikkeling van automatische kopakker
besturing, sectiecontrole en variabele snelheidsregeling.
Meer dan 45.000 volledige strooitesten zijn uitgevoerd in de BOGBALLE-testfaciliteiten. Al onze
opgedane kennis en ervaring is beschikbaar via
bogballe.com of via onze app.

Verbetering van bestaande technologie
3D-test - voor het analyseren van het strooibeeld bij kantstrooien, geren of kopakker en
werken met variabele snelheid of afgifte. 2D-test - voor het praktische volvelds strooibeeld.
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De bedieningsterminal
Biedt een wereld aan kansen

CALIBRATOR ZURF
Veldwerk is efficiënt en nauwkeurig geregeld door de CALIBRATOR ZURF. En in
combinatie met de weegtechniek wordt de
strooier getransformeerd in een 100% volledig automatisch gestuurde strooier. De precisie en de verspreiding van de hoeveelheid
is precies en goed - ongeacht veranderingen in rijsnelheid en veldomstandigheden.

CALIBRATOR ICON
De CALIBRATOR ICON is een terminal voor
de M45- en M35-strooier zonder weegtechniek. De terminal is gebaseerd op intuïtieve
pictogrammen en bestuurt alle belangrijke
functies om een professioneel resultaat te
bereiken. ook bij deze terminal kunnen veld
gegevens overgedragen worden naar de
PC.

De bediening is eenvoudig met een logische
menustructuur. Voordat u met het veldwerk
begint, kunnen geplande veldgegevens
worden gedownload via een USB-stick. Na
het strooien van het eigenlijke veldwerk
worden de gegevens verwerkt en opgeslagen.

ISOBUS Controller
Een ISOBUS Controller is een mogelijkheid
voor alle strooiers met weegtechniek. Met
deze oplossing kan de strooier worden bediend via de ISOBUS-terminal van de tractor. Onze ISOBUS-controller voldoet aan de
ISO 11783 standaard en bestuurt alle functies op "W" -strooiers. Een ISOBUS-stekker
verbindt de strooier met het ISOBUS-netwerk van de tractor.

De CALIBRATOR ZURF, die standaard is
op de M60W, M45W en M35W, voldoet aan
alle vereisten voor de bediening, controle
en registratie van strooibewerkingen. Deze
is ook beschikbaar voor de M45 en M35.

VERBINDING

CALIBRATOR ZURF

CALIBRATOR ICON

ISOBUS Controller
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Mogelijk - heeft u al GPS?

Misschien heeft u al een GPS systeem op
uw bedrijf?
We testen voortdurend de mogelijkheden
om verschillende externe seriële GPS-systemen aan te sluiten op onze CALIBRATOR
ZURF en CALIBRATOR ICON terminal. Ons
systeem is daarom erg open en gericht op
gebruik in combinatie verschillende GPS
systemen.
Het is mogelijk om de CALIBRATOR ZURF
via de seriële verbindingsstekker aan te
sluiten op een aantal standaard GPS-systemen om automatische aansturing in geren
en automatische aan/uit op de kopakker
mogelijk te maken. hiervoor is wel een interface nodig tussen de twee systemen, zoals
AgLeader, Trimble, TeeJet en TopCon.

VERBINDING

TeeJet Matrix aangesloten op de CALIBRATOR ZURF

Trimble CFX750 aangesloten op de CALIBRATOR ZURF

Topcon X30 aangesloten op de CALIBRATOR ZURF
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M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
de allround GPS App

Geïntegreerde kopakker en Section
Control
De CALIBRATOR FREE is een briljante en
flexibele app voor GPS gestuurd kopakkermanagement. De app werkt op een
standaard Android-tablet als een "plug and
play" unit. De benodigde hardware bestaat
uit een GPS antenne en een draadloze
iZURF WiFi-communicatiemodule, aangesloten op de CALIBRATOR ZURF.
Applicatiekaarten via GPS
De CALIBRATOR FREE App biedt de mogelijkheid om Variabele afgifte toe te passen, op basis van een taakkaart. De applicatiekaarten voor deze Variabel afgifte
kunnen worden gebaseerd op opbrengstkaarten, drone waardes, satellietfoto's of
bodemmonsters.
De applicatiekaart is gebaseerd op het algemeen bekende en geaccepteerde SHAPEfile bestand, omdat de meeste veldbeheer
software in staat zijn om dit type bestanden
te verwerken.
Eén van de vele voordelen van het gebruik
van applicatiekaarten in de moderne land-

bouw, is de mogelijkheid om de kunstmest
hoeveelheid plaats specifiek te verhogen
of te verlagen op basis van bodem- en gewaspotentieel. Dit zorgt voor een meer homogene groei en een gelijkmatiger gewas
voor het oogsten.
Met de CALIBRATOR FREE App is het ook
mogelijk om rechtstreeks te communiceren
met een crop sensor die de nutriëntenbehoefte van de plant meet. Deze methode
maakt het mogelijk om de werkelijke behoefte aan stikstof in realtime te voorspellen
en tegelijkertijd de strooier automatisch aan
te passen om de optimale hoeveelheid toe
te passen.
Volledige documentatie
Nadat een veld gestrooid is stuurt de tablet
een e-mail met een taakrapport als document met een veldnaam, strooi hoeveelheid, werkbreedte, enzovoort.
Een flexibele oplossing
Het Calibrator FREE systeem werkt op elk
merk of model tractor en is dus toepasbaar
voor iedereen.

Kijk zelf maar. Download de App eenvoudig via
Google Play* en bekijk de demoversie rechtstreeks op een Android-tablet.

Android, Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

VERBINDING

Gebruik een Android tablet voor volledig automatische section control en toepassing met variabele snelheid via GPS. Het biedt de mogelijkheid om zelfs
de oudste tractor op de boerderij te upgraden naar de nieuwste GPS-technologie.

GPS guidance instellen als rechte of gebogen A - B-lijnen.

Het veldrapport met volledige documentatie wordt automatisch
gegenereerd als een PDF en een CVS-bestand.

Maak uw eigen applicatiekaarten - en importeer de bestanden eenvoudig en direct toepasbaar.
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Ideaal voor vaste tramlines
- geen extra wielsporen in het kopakker gewas

Draai in de kopakker tramline
Naast 100% overlapping en eenvoudige instellingen heeft het In-Centre systeem nog
een cruciaal voordeel. Het systeem heeft
een optimale verdeling van de meststof
van dichtbij de strooier tot het einde van
het strooibeeld. Het keren op de kopakker
kan daarom in op reeds aanwezige timline
of spuitpad en niet in het gewas tussen de
kopakker en de perceelgrens. Dit voorkomt
onnodige schade aan het gewas.
TempoTracker
De
exclusieve
BOGBALLE
TempoTracker-software is een geïntegreerd onderdeel van onze Section Control; TempoTracker is ontworpen om automatisch de
sluitings- en openingsposities op de kopakker te regelen.

INTELLIGENTE SNELHEID

Het In-centre systeem verdeelt de kunstmest in een hoek van 180° achter de strooier. Het draaien op de kopakker kan daarom ook gewoon in de reeds aanwezige (spuit) sporen. Er hoeven geen nieuwe sporen gereden
te worden wat aanzienlijke schade aan gewassen of verlies kan veroorzaken.

De TempoTracker software berekent de Start/Stop posities op basis van de rijsnelheid, hoeveelheid en werkbreedte.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

12 M

14 km/h

12 M

De rijsnelheid naar de kopakker toe is meestal lager dan de rijsnelheid het veld in rijdt.
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Dual Dynamic
via onze Section Control

Dual Dynamic
Dual Dynamic combineert het asymmetrische strooibeeld van "Dynamic Section Control" uitgevoerd op kopakkerwiggen - met
"Dynamic Differential Control", spreiding
van variabele snelheid / differentieeltoepassing naar links of rechts.
Dynamic Section Control
Dynamische sectieregeling past het spreidingspatroon aan en regelt het volgens de
vorm van het veld, bijvoorbeeld in schuine
wendakker of wiggen. Het aantal secties is
in principe oneindig, wat op de controller
wordt weergegeven als hoofd- en subsecties. De besturing vindt plaats op een manier dat de hoofdsecties zijn onderverdeeld
in een onbeperkte en dynamische stroom
- het geleidelijk openen en sluiten van de
"secties".
Het systeem opent en sluit automatisch de
schuiven van de strooier in gebieden waar
al kunstmest gestrooid is is - zoals op de
kopakker.

Asymmetrisch strooibeeld
De Dynamische sluiters creëren een asymmetrisch strooibeeld door het beeld te verplaatsen en tegelijkertijd de hoeveelheid in
een hoekig of ingeklemd gebied te verkleinen. De geleidelijke overgang zorgt voor
een optimale en gelijkmatige toepassing in
overlappende gebieden, waardoor het risico van over- of onderbemesting wordt geminimaliseerd en de juiste hoeveelheid over
het gehele veldgebied wordt gegarandeerd.

GEER STROOIEN

Dynamic control niet geactiveerd

Dynamic control geactiveerd

Alle secties open

6 hele secties gesloten
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

Symmetrisch strooibeeld
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Asymmetrisch strooibeeld 6/8
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100%

APPLICATIEKAART
- EERSTE GEBRUIKER
In 1991 was BOGBALLE de eerste strooier fabrikant die op GPS gebaseerde variabele-afgifte toepassing aanbood.
Nu bieden we Dynamic Differential Control dat
zowel de hoeveelheid als de vorm van het strooibeeld regelt.
De openingsschuiven van de strooier regelen en
optimaliseren de kunstmest hoeveelheid over de
hele werkbreedte. De geplande hoeveelheid, volgens de applicatiekaart, wordt vervolgens toegepast in geleidelijke overgangen.

50%

125%
100%
75%
50%

Vaak zien softwaresystemen het veld als kleine afzonderlijke en scherp gescheiden gebieden. Maar
in werkelijkheid is de overgang van het ene tariefgebied naar het andere geleidelijker met een soepele overgang. Onze Dynamic Differential Contol
past de hoeveelheid geleidelijker aan om zo aan de
werkelijke omstandigheden in het veld te voldoen.
Onze CALIBRATOR FREE berekent de hoeveelheid over de werkbreedte en de verdeling achter
de strooier wordt automatisch gecorrigeerd. Dit
zorgt voor een optimale toepassing - ook in de
overlappende gebieden (zie pagina 34).
Onze CALIBRATOR- en ISOBUS-oplossingen maken het voor een breed scala aan GPS systemen
mogelijk om differentieel gebruik uit te voeren (zie
pagina 32).

Applicatiekaart
De CALIBRATOR FREE vertaalt de applicatiekaart in
duidelijke en vloeiende overgangen.

Android tablet
Gebruik een standaard Android-tablet voor de applicatiekaarten toepassing met de CALIBRATOR FREE
App.

100%

A P P L I C AT I E K A A R T

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

125%

125%

75%

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

125%
100%
75%
50%

Flexibiliteit op het hoogste niveau

Differentieel toepassing van 150 Kg/ha tot 450 Kg/ha op 28 meter.
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We kunnen het tillen
en we kunnen het dragen.

M45-Trail en M35-Trail
Als u tractor te klein is om de grote strooier
te dragen, dan vindt u de perfecte oplossing
met ons getrokken onderstel. De instelbare
spoorbreedte biedt de mogelijkheid om te
voldoen aan uw rijpad breedte. De strooier
kan natuurlijk nog steeds worden gebruikt
in de 3-punts hefinrichting van een tractor.
Ons onderstel kan samen met alle M-line strooiers worden gebruikt, behalve het
M60W model.
BXL1300
De Big Bag tiller BXL 1300 is gemonteerd
op de 3-punts hefinrichting van de strooier
en kan zo een one man laad- en strooimachine oplossing bieden wanneer u eenvoudig en snel wilt kunnen werken. Hiermee
kan de capaciteit 3-5 ha/h verhoogt worden. De telescopische en hydraulische arm
kan de Big Bags rechtstreeks van de grond
of van een aanhangwagen heffen. Maximale
laadcapaciteit is 1300 Kg.
De hoofdcilinder is voorzien van een slangbreukbeveiliging om veiligheid en zekerheid
te bieden tijdens het werk. De BXL 1300 kan
op strooiers tot een capaciteit van 3300 liter
worden gemonteerd.

WE DRAGEN DE LADING

BXL 1300 kan tot 1300 kg tillen en kan gemonteerd worden
op strooiers tot 3300 liter

M45-Trail voor strooiers tot 4500 kg.

M35-Trail voor strooiers tot 3500 kg.

De strooier kan gedemonteerd worden van het onderstel en
in de 3-punts hefinrichting gebruikt worden.

45

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Uitvoering
Naar de kant toe strooien (handbediend)
Van de kant af strooien (handbediend)
Naar en Van de kant af strooien (handbediend)
Kabel bediening voor kant strooien
Naar de kant toe strooien (elektronische bediend)
Van de kant af strooien (elektronische bediend)
Naar en Van de kant af strooien (elektronische bediend)
Aftakas met vrijloop koppeling
Waterdichte slipkoppeling
Zeven incl. cone
Overbemesting
Waterpas voor het afstellen van de strooier
Spatlappen
Draaibare 4-gaats uitstroom opening (0-650 Kg/min)
Dynamic Section Control
Standaard Section Control
iZURF Communicatie module
GPS antenne voor iZURF
Reflectorpaneel inclusief GLOW LED straat verlichting
Veiligheidsbeugel volgens EN14017
Afdekzeil, opklapbaar met volledige opening
Opstalwielen
ladder, vouwbaar
Ladder, zij montage
Zeven, gemonteerd bovenin de trechter
Extra brede schermen voor brede banden
Reductiebak, 1000/540 en 540/540 t/min. incl. opstalwielen.
Hydraulische aandrijving voor de strooier
Flow control, ventiel voor tractoren zonder oliestroomregeling
Aankoppelpennen Ø37 mm
Adaptor voor Cat. 4N hefinrichting
Graszaad roerder
S-indicator voor hoeveelheid instelling
Testset voor kunstmestanalyse, tas incl. D- en F indicator
Snelheid input plug ISO 11786
Wielsensor voor CALIBRATOR
Blokkeerventiel, voorkomt cilinder verloop van de hydraulische bediening
Standaard
Extra
Niet leverbaar

Er kunnen land- of gebiedsspecifieke eisen worden gesteld aan de grootte, vorm, kleur of locatie van de reflectorpanelen. Neem hiervoor
contact. Het dashboard van de tractor kan een foutmelding geven voor de verlichting. Als dat zo is, heeft dit mogelijk te maken met het zeer lage
stroomverbruik van de LED-verlichting.

UITRUSTING EN ACCESSOIRES
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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

Net. 3.300 L / 3.630 kg
Net. 4.050 L / 4.450 kg

Net. 2.125 L / 2.330 kg
Net. 2.350 L / 2.500 kg

80

Net. 3.000 L / Max. 3.000 kg

Net. 4.500 L / Max. 4.500 kg

Net. 3.000 L / 3.300 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg

Net. 2.675 L / 2.940 kg

Net. 2.550 L / 2.800 kg

Net. 1.575 L / 1.730 kg

Net. 5.550 L / Max. 6.000 kg

Net. 5.250 L / 5.770 kg

Net. 4.800 L / 5.280 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg

M35W / M35 base

Net. 1.250 L / 1.370 kg

Net. 3.450 L / Max. 3.500 kg

Net. 3.300 L / Max. 3.500 kg

Net. 3.000 L / 3.300 kg

Net. 2.700 L / 2.970 kg

Net. 2.550 L / 2.800 kg

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Max. 118 cm

Net. 4.500 L / 4.950 kg

Net. 4.050 L / 4.450 kg

M60W plus

Min. 170 cm - Max. 200 cm

Min. 180 cm - Max. 210 cm

Net. 2.250 L / 2.470 kg

Net. 1.800 L / 1.980 kg
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M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

50 cm

20 cm

cm

MODELLEN
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

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

966/1.044

660/816

534/636

490/602

510/666

450/552

406/518

Trechter afmetingen
Trechter breedte (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Trechter diepte (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

Werkbreedte A
Meter

Capaciteit

B

Netto gewicht
Kilo (min. / max.)

Vulopening

Afstand van middelpunt onderste hefkogels tot zwaartepunt strooier
0,85
0,71
Meter
Bediening
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
ISOBUS Controller
iZURF WIFI module C
Hydraulisch

Strooibeeld bediening
Section Control Dual Dynamic +VRA
Section Control Standard +VRA
GPS ready D

Hoeveelheid regeling
Weegsysteem
Handmatig calibratie/afdraaien
Volledig automatische calibratie/afdraaien
Intelligente bediening
Rijsnelheidsafhankelijk

Standaard
Afhankelijk van het model
Extra
Niet leverbaar

Kan afhankelijk zijn van het type kunstmest
Soortelijk gewicht 1,1 kg/liter. Asbelasting op de openbare weg moet voldoen aan de nationale wetgeving
Alleen mogelijk bij strooiers met CALIBRATOR ZURF
Alleen mogelijk bij strooiers met CALIBRATOR of ISOBUS Controller
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VINDT UW DEALER OP
www.bogballe.com

U VINDT ONS OVER DE HELE WERELD
U kunt BOGBALLE-strooiers in meer dan 100 landen over de hele wereld vinden en elk land zal andere eisen hanteren voor de
manier waarop een strooiers moet presteren. Toch is het voor alle landen gebruikelijk dat ze een nauwkeurige verspreiding van
de kunstmest verwachten. Dat is de reden voor ons brede assortiment dat precies aan deze eis voldoet, ongeacht of het een
eenvoudige handbediende strooier is of de meest geavanceerde strooier met GPS-besturing.
Wij verkopen onze strooiers via lokale dealers die allemaal een diepgaande kennis van de lokale omstandigheden hebben. Dit in
combinatie met het feit dat de strooier bestaat uit standaardcomponenten die in meerdere modellen wordt toegepast, dit zorgt
ervoor dat uw strooier altijd in topvorm blijft. Het zorgt ook voor een eenvoudige levering van slijtage en reserveonderdelen in
uw omgeving.
BOGBALLE kiezen is een veilige keuze, niet alleen voor het vertrouwen in de precieze omgang met de waardevolle meststof die
u in het veld verspreidt, maar ook als het gaat om de totale kosten gedurende de volledige levensduur van de strooier.
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Importeur Nederland:

Importeur België / Belgique:

Hessenweg 164 / 3791 PM / Achterveld
0342 459 486
info@mechangroep.nl / www.mechangroep.nl

Brixtonlaan 7 / 1930 / Zaventem
TEL: 081 62 75 00
WEB: info@matermaco.be / www.matermaco.be
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VINDT MEER INFORMATIE OP
www.bogballe.com

