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FIRMA BĘDĄCA PRODUCENTEM NAJWIĘKSZYCH I NAJLEPSZYCH NA
ŚWIECIE ROZSIEWACZY NAWOZÓW MINERALNYCH.
Jesteśmy jednym z wiodących producentów rozsiewaczy nawozów mineralnych na świecie. Przez 365 dni w roku pracujemy
nad rozwojem i produkcją najlepszych technik rozsiewania nawozów mineralnych – technik, które od pokoleń są naszą pasją.
W 1934 roku, we wiosce Bogballe, nasz założyciel Anders Peter Laursen rozpoczął produkcję urządzeń do produkcji drobiu.
Czasy się zmieniły i na początku lat 50-tych XX wieku uwaga firmy skupiła się na dobrze znanych niebieskich rozsiewaczach
nawozu. Dzisiejsi właściciele BOGBALLE A/S są przedstawicielami już trzeciego pokolenia, które przekazuje rodzinne tradycje dalej.
Optymalna funkcjonalność i budowa przyjazna dla użytkownika są oparte na latach praktycznego doświadczenia we współpracy z rolnikami z całego świata.
Dysponujemy najnowocześniejszymi obiektami produkcyjnymi oraz sprawdzonymi obiektami zajmującymi się rozwojem i
pełnymi badaniami w naszych halach testowych. Przez cały rok analizujemy specyfikacje nawozów, testujemy i tworzymy
tabele wysiewu poprzez rozsiewanie ponad 200 ton nawozu każdego roku. Nasza hala testowa jest jedną z największych i
najbardziej zaawansowanych w Europie, oraz jest jedynym obiektem posiadającym dwa systemy do zarządzania testowania
2D i 3D.
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Firma BOGBALLE A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, błędy
techniczne lub drukarskie. Wszystkie produkty BOGBALLE podlegają ciągłemu
rozwojowi. W związku z powyższym, informacje zawarte w niniejszej broszurze
mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Najwyższa jakość rozsiewu, wydajności i pojemności.
Naszym kolejnym rozsiewaczem nawozu na pewno
będzie rozsiewacz niebiesko-żółty. Jesteśmy pewni,
że rozsiewacz ten wykorzystuje technikę ważenia,
ponieważ zalety są oczywiste, szczególnie pod względem obsługi różnego rodzaju nawozów.

Finn Nielsen (DK)
Wykorzystywaliśmy rozsiewacz przez cały sezon zarówno do rozsiewania nawozu, trutki na ślimaki oraz
do wysiewu poplonowego. Wielofunkcyjność oznacza,
że nie jest to tylko rozsiewacz nawozu. Dzięki temu
rozsiewacz BOGBALLE jest opłacalną inwestycją,
która ogranicza koszty inwestycji w kolejne maszyny.

TESTY MIĘDZYNARODOWE

CIĄGŁY SUKCES
Jesteśmy specjalistami w zakresie technik rozsiewania i precyzji. Taka deklaracja wymaga odwagi i
wiary w siebie, lecz dzięki skupianiu się na jednym
niszowym produkcie przez 365 dni w roku, jesteśmy specjalistami w naszej branży.
100% skupienia się na funkcjonalności, precyzji i
budowie umożliwia nam produkcję, według nas,
„najlepszego na świecie rozsiewacza nawozów”.
Przez wiele lat braliśmy udział w wielu wydarzeniach poświęconych międzynarodowym testom
i zawsze osiągaliśmy doskonałe wyniki. Kolejne
wyniki testów pokazują, że oferujemy najwyższej
klasy precyzję w zakresie naszej specjalności –
rozsiewania nawozów mineralnych.

Testy międzynarodowe przeprowadzane przez Top Agrar
Współczynnik zmienności: 3,7%
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SIĘGNIJ PO MOCNE KARTY – BEZ HAZARDU.
Nowa seria M-Line jest gotowa i bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek. Gama aktualnych, innowacyjnych funkcji stawia cię
w pozycji umożliwiającej realizację zadań dzisiaj i w przyszłości.
Budowa rozsiewacza oraz wszechstronność kontroli ilościowej sprawia, że maszyna ta jest więcej niż rozsiewaczem nawozów – dzięki imponującej technice rozsiewania masz w ręku najmocniejsze karty.
Innymi słowy: Inwestycja w rozsiewacz M-Line oferuje niezawodność podczas pracy w polu, obsługę wysokiej jakości nawozów w sposób uważny i precyzyjny – dokładnie tak, jak tego oczekujesz!

MOCNE ARGUMENTY

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Szerokość robocza
12-42

Pojemność
Litry

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

Kilogramy

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

Jednostka sterująca
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
Sterownik ISOBUS
Moduł WIFI iZURF*

Hydraulika
Standard
W zależności od modelu
Funkcja dodatkowa
Funkcja niedostępna
Tylko w zestawie z CALIBRATOR ZURF
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3 SZYBKIE SPOSOBY NA
WPROWADZENIE PROSTYCH I SKUTECZNYCH USTAWIEŃ.

Technika ważenia
W przypadku wybrania rozsiewacza z techniką ważenia, regulacja rozsiewacza będzie
w pełni automatyczna. Przepływ nawozu
jest dokładnie mierzony przez system ważenia, ustawienie zasuw wylotowych jest uzależnione od przepływu nawozu i faktycznej
prędkości jazdy.
Kontrola ilościowa niezależna od prędkości
W przypadku wybrania rozsiewacza z kontrolą ilościową niezależną od prędkości
jazdy, wystarczy wprowadzić współczynnik
przepływu podany w naszych tabelach wysiewu. Można również wykorzystać S-indicator do określenia współczynnika przepływu dla danego nawozu.
Sterowanie zdalne lub ręczne
W przypadku wybrania rozsiewacza ze sterowaniem zdalnym lub ręcznym, wystarczy
wykorzystać ustawienia podane w naszych
tabelach wysiewu lub S-indicator w celu
określenia ustawień dla danego nawozu.

Google Play oraz logotyp Google Play stanowią znaki handlowe Google Inc.
Apple oraz logotyp Apple stanowią znaki handlowe Apple Inc., zarejestrowane w USA oraz innych krajach. App Store stanowi znak usługowy Apple Inc.

Ł AT W E W P R O WA D Z A N I E U S TAW I E Ń

Najnowsze, aktualne tabele są dostępne w Aplikacji lub Internecie.

Rozsiewacze wyposażone w technikę ważenia są kalibrowane automatycznie podczas
pracy, dlatego też nie ma potrzeby przeprowadzenia ręcznego testu przepływu.

S-indicator jest łatwy w stosowaniu i umożliwia przeprowadzenie kompletnego testu przepływu danego nawozu
w ciągu kilku minut.

M60W, M45W, M35W

Wykrywanie nieprawidłowości przez system ważenia

Wykrywanie nieprawidłowości przez Inteligentne sterowani

TEN, KTO WAŻY, MA PEŁNĄ KONTROLĘ
PONAD 30 LAT ROZWOJU.

Jako pionier techniki ważenia, firma Bogballe od 30 lat udoskonala system ważenia. Jest to obecnie system, który określa
najwyższe standardy precyzyjnej dystrybucji.
Technika jest oparta na zasadzie 1:1, w której ciężar faktycznej zawartości leja jest stale monitorowany. Stopień przepływu
wychodzącego z leja jest stosownie dopasowywany w celu uzyskania docelowej ilości nawozu (kg/ha). Wkład bezpośredni
zapewnia 100% kontroli w zakresie ilości i zawartości rozsiewanego nawozu podczas prac w polu.
Wykorzystujemy mocną celę ważącą o nośności do 6 ton w połączeniu z równoległą ramą podwójną, co skutkuje ścisłymi
pomiarami zawartości leja. Bezkompromisowa technika ważenia zapewniająca doskonałą precyzję.
System stale monitoruje faktyczny stopień przepływu i informuje operatora za pośrednictwem urządzenia CALIBRATOR
ZURF lub Terminala ISOBUS.

ie

N A J L E P S Z A T E C H N I K A WA Ż E N I A

INTELIGENTNE STEROWANIE
– PRECYZJA ZAPEWNIANA
POPRZEZ PODWÓJNĄ KONTROLĘ
W celu zapewnienia dokładnego ważenia w każdych warunkach, rozsiewacz jest wyposażony w
funkcję Inteligentnego sterowania (IC), która łączy
w sobie dwa istotne elementy: Akcelerometr i pochyłomierz.
Akcelerometr rejestruje i oddziela uderzenia i
wstrząsy od jazdy po nierównym podłożu, dzięki
czemu rejestrowana jest wyłącznie faktyczna zawartość leja.
Pochyłomierz rejestruje pozycję rozsiewacza
względem płaszczyzny poziomej, aby zapewnić
precyzyjne sterowanie nawet podczas pracy na
skarpach.
Tabela przedstawia faktyczny odczyt celi ważącej podczas rozsiewania w warunkach polowych.
Czerwona linia IC przedstawia sposób monitorowania przez Inteligentne sterowanie sygnału ciężaru i odrzucania nieprawidłowych wartości w celu
zapewnienia odczytu faktycznego ciężaru. Inteligentne sterowanie jest niezbędne do realizacji precyzyjnej kalibracji automatycznej podczas pracy w
celu zapewnienia dokładnej kontroli ilości rozsiewanego nawozu.

100% kontroli
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PRECYZYJNE ILOŚCI NAWOZU I SKUTECZNE
STEROWANIE OD 0 – 650 KG/MIN.
Rozsiewacz M-Line to rozsiewacz o dużej pojemności, wyposażony w obrotowy wylot umożliwiający wprowadzenie ustawień rozsiewania od 0 do
650 kg/min. Istnieje możliwość wyboru jednej z
czterech pozycji wylotu w celu zapewnienia maksymalnej dokładności od bardzo małych do bardzo
dużych ilości nawozu.
Możliwość ta zwiększa wielofunkcyjność rozsiewacza, dodając więcej zastosowań od rozsiewania
nawozu do nasion i trutki na ślimaki.
Przy pełnym otwarciu rozsiewacz ma duże zdolności rozsiewania do 650 kg/min. co równa się rozsiewowi 600kg/ha na przestrzeni 36m przy prędkości
jazdy wynoszącej 18km/h!
Integracja czterech pozycji wylotu oraz naszych
sterowników elektronicznych oferuje łatwe i logiczne ustawienia.

0 – 650 kg/min.

W I Ę C E J N I Ż R O Z S I E WA C Z N AW O Z U

[WYŁĄCZONY]

Maksimum
Do 650 kg/min.

Standard.
Do 300 kg/min.

Minimum
Do 75 kg/min.

Mikro
0,5-15 kg/min.
>2,5 kg/ha

WSZYSTKIE MODELE

Rozsiewanie z lewej strony, zakładka 180°

Rozsiewanie z lewej strony, 50% ilości

Rozsiewanie z prawej strony, zakładka 180°

Rozsiewanie z prawej strony, 50% ilości

Rozsiewanie z lewej i prawej strony,
zakładka 180° + 180°

Rozsiewanie z lewej i prawej strony,
100% ilości

Misy testowe
W przypadku wątpliwości w kwestii fizycznej jakości
nawozu, dobrze jest upewnić się, że rozsiewacz został
prawidłowo wyregulowany za pomocą mis testowych.

Cylindry mierzące
Idealny obraz rozsiewu z prawidłowym pokryciem
uzyskuje się, gdy zawartość siedmiu cylindrów mierzących jest ustawiona równolegle względem siebie.

N A J L E P S Z Y S Y S T E M R O Z S I E WA N I A

ROZSIEW DOŚRODKOWY.
OPTYMALNY DO NORMALNEGO
ROZSIEWANIA.
Nasz system rozsiewu dośrodkowego z tarczami
obracającymi się do wewnątrz to wysoce precyzyjny system z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi ustawień. W praktyce oznacza to pewność
uzyskania równej dystrybucji.
Pełna zakładka 180 stopni pomiędzy dwoma tarczami oznacza, że prawa i lewa strona rozsiewacza nie wymagają indywidualnych regulacji, aby
uzyskać prawidłową zakładkę rozsiewu. Obie
tarcze pokrywają pełny obszar, dzięki czemu nie
istnieje konieczność wprowadzania dodatkowych
ustawień.

szerokość robocza 24 metry
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TYLKO DO GRANICY – DZIĘKI!
Rozsiewanie na uwrociach jest oparte na systemie rozsiewu odśrodkowego. Tarcze rozsiewające
obracają się odśrodkowo względem siebie, dzięki
czemu tworzą dna obrazu rozsiewu. jeden obraz
ukierunkowany w stronę uwroci, opadający gwałtownie na granicy z ostrym odcięciem, natomiast
drugi to obraz o pełnej szerokości względem pola.
Tylna część łopatek rozsiewających jest stosowana do rozsiewu na uwrociach i zaprojektowana do
zapewnienia połowy szerokości rozsiewu z prawej
strony rozsiewacza.
Obraz rozsiewu ukierunkowany podczas
rozsiewu na uwrociach.
Obraz rozsiewu ukierunkowany podczas rozsiewu
na uwrociach zapewnia prawidłowe nawożenie
całości pola, włącznie z rogami. Ilość nawozu na
granicy uwroci może być z łatwością regulowana
poprzez zmianę obrotów WOM, aby spełniały one
wymagania indywidualne.

Zasady rozsiewu na uwrociach

36
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Różne strategie rozsiewu na uwrociach
Obroty WOM określają obraz rozsiewu na uwrociach. Dotyczy to minimalnej, średniej lub maksymalnej ilości nawozu na granicach.

Rozsiew na uwrociach od granicy
Dodatkowo oferujemy system rozsiewu od granicy z możliwością dystrybucji nawozu za pomocą jednej tarczy – rozsiew
od granicy do środka pola. System skutkuje gwałtownie opadającym obrazem rozsiewu na granicy, od 100% do zera
nawozu na przestrzeni 1,5 metra.

S Y S T E M O P T Y M A L N E G O R O Z S I E WA N I A

Od granicy

Do granicy
Rozsiewanie z lewej strony, zakładka 110°

Rozsiewanie z prawej strony, zakładka 110°

Rozsiewanie z lewej i prawej strony,

Rozsiew na uwrociach od granicy
60
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Rozsiew na uwrociach do granicy
60
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Zintegrowana,
fabryczna wiedza techniczna.

Technika rozsiewu BOGBALLE została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ograniczać potrzebę wprowadzania ustawień i
regulacji. Nasza wiedza techniczna i ekspertyza stanowią zintegrowaną część rozsiewacza, dzięki czemu operator nie musi
wprowadzać skomplikowanych ustawień.
Brak regulacji ręcznej
Wylot został zaprojektowany tak, aby regulować punkt zrzutu automatycznie i niezależnie od ilości rozsiewanej – bez ręcznego
wprowadzania ustawień – uzyskując tym
samym równy obraz rozsiewu.
Nawet w trakcie Rozsiewu zmiennego
stopnia lub po uruchomieniu Systemu dynamicznego rozsiewu zróżnicowanego, lub
po zmianie ilości nawozu w zależności od
warunków plonów lub prędkości jazdy system wylotowy automatycznie rekompensuje ustawienia, aby zapewnić dokładny,
równy rozsiew.
Stały przepływ
Nasze mieszadła mimośrodowe zapewniają
stały przepływ i szczególnie delikatne obchodzenie się z nawozem. Unikalna budowa
zapewnia stały przepływ bez odchyleń i zatorów.
Niezasilane, współśrodkowe mieszadła
automatycznie regulują prędkość obrotów w
zależności od warunków lub rodzaju nawozu. Prędkość obrotów wynosi od 10 obrotów
podczas rozsiewu lekkiego nawozu przy
dużym stopniu przepływu do 60 obrotów na
minutę podczas rozsiewu grubego nawozu.
Stożek chroniący mieszadło zapobiega przeładowaniu i zapewnia stały przepływ od
początku do końca opróżniania leja.

Duże tarcze rozsiewające
Duże i płaskie tarcze rozsiewające dystrybuują nawóz równo na całym obszarze.
Wraz z unikatowym, asymetrycznym podwójnym wylotem, tarcze zapewniają obraz
rozsiewu pokrywający obszar 180 stopni
bez względu na ilość, szerokość roboczą
ani rodzaj nawozu.
Minimalna wysokość zrzutu
Niewielka wysokość zrzutu z wylotów na
tarcze rozsiewające zapewnia, że obraz rozsiewu nie zostanie zmieniony w związku z
pochyłym lub ukośnym podłożem. Nie ma
potrzeby wprowadzania regulacji ani poprawek.
Skręt we właściwym miejscu
Poza 100% zakładkami i łatwymi ustawieniami, system dośrodkowy posiada jeszcze
jedną, kluczową zaletę. System dystrybuuje
nawóz blisko rozsiewacza, wzdłuż całego
obrazu rozsiewu. Skręt na uwrociu można
zatem wykonać w ramach ścieżki technologicznej na uwrociu, nie natomiast w plonach
pomiędzy uwrociem a granicą. Brak konieczności skrętu w plonach zapobiega poważnym uszkodzeniom plonów.

Stosowane są te same ścieżki technologiczne i
skręty na uwrociach, jak w przypadku rozpylacza.
Dośrodkowy obraz rozsiewu znajduje się blisko
rozsiewacza i nie wymaga skrętu poza ścieżkami
technologicznymi na uwrociach.

N A J L E P S Z Y S Y S T E M R O Z S I E WA N I A

Szerokość robocza: 28 m przy 250 Kg/ha
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Szerokość robocza: 28 m przy 450 Kg/ha
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Asymetryczny otwór unikatowych, podwójnych zasuw utrzymuje punkt
zrzutu w prawidłowej pozycji, niezależnie od ilości rozsiewanego nawozu i
prędkości jazdy.

Duże i płaskie tarcze rozsiewające dystrybuują nawóz równo na obszarze 180 stopni.

Mieszadła Mimośrodowe zapewnia stały przepływ nawozu
poprzez delikatne i niewspółśrodkowe obroty.

25
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TECHNIKA ROZSIEWANIA
- GDZIE LICZĄ SIĘ SZCZEGÓŁY.

Efekt turbiny
Nasza technika rozsiewu wykorzystuje efekt
turbiny powstały w wyniku obrotu łopatek
rozsiewających. Przez wywietrzniki osłon
wpuszczany jest strumień powietrza, tworząc tym samym próżnię, która rozprowadza
nawóz równomiernie na tarczach rozsiewających, aby zoptymalizować rezultat rozsiewu.
Stal nierdzewna
Szeroki zakres zastosowania stali nierdzewnej zapobiega korozji i chroni malowane
powierzchnie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez nawóz.
Łatwy dostęp w celu wprowadzenia
regulacji
Rozsiewacz jest wyposażony w dwie poziomice umożliwiające sprawdzenie kąta traktora i rozsiewacza.
Górne połączenie jest wyposażone w fabrycznie ustawioną i zamontowaną poziomo
poziomicę – równolegle do tarcz rozsiewających. Zapewnia to możliwość dokładnego
sprawdzenia, czy regulowana poziomica
jest prawidłowo skalibrowana.

N A J L E P S Z Y S Y S T E M R O Z S I E WA N I A

Obrót tarcz rozsiewających przyciąga kontrolowany strumień powietrza przez odpowietrzniki osłon i rozprowadza
nawóz równomiernie na tarcze rozsiewające.

Poziomica na górnym połączeniu jest zamocowana równolegle względem tarczy rozsiewających i stanowi punkt odniesienia dla prawidłowej kalibracji kąta pracy rozsiewacza.

WSZYSTKIE MODELE

Panel odblaskowy
Fluorescencyjna powierzchnia reflektora jest wysoce
wydajna i nawet w dzień będzie odbijać światło z widocznością większą niż tradycyjne panele odblaskowe. Reflektor BOGBALLE spełnia wymagania normy
DIN 67520.

Diody Glow LED
– opracowane specjalnie przez firmę BOGBALLE
Sprawdzona 100% odporność na działanie wody i pyłów. 55 diod LED zapewnia niezwykle dużą widoczność w każdych warunkach. Diody Glow LED zostały
zatwierdzone zgodnie z normą EMC 10.5 E6 i sklasyfikowane zgodnie z normą IP69-K.

RUCH I BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO – ZARÓWNO PODCZAS
PRACY W POLU ORAZ NA DRODZE.
Bezpieczeństwo jest istotne zarówno podczas pracy w polu oraz transportu na publicznych drogach.
Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa zostały
szczegółowo wzięte pod uwagę podczas opracowywania budowy i funkcjonalności maszyny.
Najwyższa widoczność – diody Glow LED
Diody o wodoodporności zgodnej z IP 69 nie wymagają czynności konserwacyjnych i oferują bezpieczeństwo na drodze w postaci świateł przednich
i tylnych.
Więcej niż zwykły reflektor
Duże panele odblaskowe zgodne z normą DIN
67520 skutecznie wyróżniają rozsiewacz – nawet
w świetle dnia.
Skuteczna ochrona
Rozsiewacze M-Line są wyposażone w osłony ze
stali nierdzewnej, zapewniające ochronę przed
częściami obrotowymi. Spełniają one wymagania
normy EN 14017.

Światła pozycyjne
Przednie światło pozycyjne określa szerokość rozsiewacza dla nadjeżdżających pojazdów.

Osłona bezpieczeństwa
Rozsiewacz M-Line jest wyposażony w osłony ze stali
nierdzewnej, zapewniające ochronę przed częściami
obrotowymi systemu rozsiewania. Spełnia wymagania
normy EN 14017
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Łatwy dostęp w celu czyszczenia
Zawiasowe osłony bezpieczeństwa można otworzyć
na boki, aby zapewnić nieograniczony dostęp do urządzeń rozsiewających dla celów czyszczenia.

Deflektory przeznaczone do czyszczenia
Za panelami reflektorów znajdują się unikatowe porty
dostępu, które odbijają wodę czyszczącą z węża do
miejsc, do których dostęp jest zwykle niełatwy.

RUCH I BEZPIECZEŃSTWO

SERWISOWANIE
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Dokładnie przemyślane w każdym szczególe
Podczas projektowania ramy wzięto pod uwagę
naturalny przepływ pracy – z głównym naciskiem
na czyszczenie, serwisowanie i konserwację. Rezultat umożliwia szybkie i łatwe przeprowadzenie
każdej czynności.
Nieograniczony dostęp
Rozsiewacz jest wyposażony w zawiasowe pręty i
osłony bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpośredni dostęp do urządzeń rozsiewających.
Szybkie i dokładne czyszczenie
Za zawiasowymi panelami reflektorów znajdują się
porty dostępu umożliwiające mycie deflektorów i
ułatwiające proces czyszczenia. Dodatkowo, liczne
otwory w ramie umożliwiają czyszczenie ukrytych
miejsc. Błotniki chroniące urządzenia rozsiewające
przed kamieniami i błotem rozrzucanymi przez tylne koła traktora można z łatwością zdemontować
dla celów dokładnego i skutecznego czyszczenia.
Uniwersalne narzędzie
Za lewym panelem reflektora znajduje się uniwersalne narzędzie ze stali nierdzewnej. Narzędzie
to jest przeznaczone do mocowania i rozkładania
łopatek, otwierania sit i ustawiania wylotu obrotowego. Wszystkie ustawienia rozsiewacza wymagające narzędzia mogą zostać przeprowadzone z
użyciem narzędzia uniwersalnego.

Uniwersalne narzędzie – zawsze pod ręką
Zawsze w odpowiednim miejscu. Narzędzie uniwersalne jest stosowane w panelu reflektora w celu otwarcia sit, mocowania łopatek rozsiewających i ustawiania wylotu obrotowego.

Otwieranie sit
Podczas czyszczenia sita, jego zabezpieczenie jest
zwalniane za pomocą narzędzia uniwersalnego.
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PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA LUB
MECHANICZNA

Przekładnia to zamknięta jednostka wypełniona wysokiej jakości smarem w celu zapewnienia ochrony wszystkich elementów
wewnętrznych i zapewnienia długiego okresu eksploatacji. Smar ma doskonałe właściwości przeciwścierne i chroni skrzynię biegów przed przeciążeniem. Jednocześnie,
przekładnia jest chroniona za pomocą zamkniętego, wodoszczelnego sprzęgła ciernego opartego na podwójnych podkładkach
typu belville, zapewniających ochronę przed
nadmiernym obciążeniem, szczególnie podczas uruchamiania i wyłączania WOM. Wał
WOM jest wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe.
Układ napędowy hydrauliczny lub WOM
Istnieje możliwość wyboru pomiędzy dwoma różnymi układami napędzającymi urządzenie rozsiewające. Standardowo, rozsiewacz jest dostarczany z wałem WOM wraz
ze sprzęgłem tocznym.
Opcjonalnie, istnieje możliwość wyboru hydraulicznego układu napędowego umożliwiającego zaoszczędzenie paliwa i ograniczenie kosztów. Układ hydrauliczny jest
niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem,
który działa lepiej przy niskich obrotach silnika traktora niż tradycyjny układ WOM.

UKŁADY NAPĘDU I PRZEKŁADNI

Hydrauliczny układ napędowy to ekonomiczne i paliwooszczędne
rozwiązanie.

Mechanizm różnicowy, włącznie z czterema pasowanymi kołami zębatymi,
daje wytrzymały i odporny układ o mocy dwa razy większej niż tradycyjna
przekładnia. Na przekładnię wystawiamy trzyletnią gwarancję fabryczną

Zintegrowane wodoszczelne i bezobsługowe sprzęgło przeciążeniowe zapewnia ochronę przed uszkodzeniami traktora, wału WOM oraz
przekładni w przypadku uruchomienia WOM przy wysokich obrotach
traktora.

W przypadku rozsiewaczy wyposażonych w komputer, obroty
WOM są monitorowane bezpośrednio na wyświetlaczu.
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OSTROŻNA OBRÓBKA
POWIERZCHNI OD A DO Z
W 1994 roku, firma BOGBALLE po raz pierwszy
zastosowała malowanie proszkowe, ponieważ
metoda ta okazała się być najlepszym sposobem
obróbki powierzchni dla rozsiewacza nawozów.
Farba proszkowa jest wysoce odporna na zużycie
i uderzenia oraz ma doskonałe właściwości antykorozyjne.
Przygotowanie doskonałej powłoki malarskiej zaczyna się przy odbiorze stali.
Proces ten jest skomplikowany i składa się z następujących etapów:
•
•
•
•
•
•
•

Kontrola jakości stali
Śrutowanie
Szlifowanie i usuwanie ostrych krawędzi
z powierzchni i krawędzi
45 minut czyszczenia
Malowanie proszkowe
Utwardzanie
Kontrola jakości

Nanoszenie farby proszkowej zakłada zastosowanie 10-12.000 wolt w celu zapewnienia odpowiedniego przylegania statycznego.
Kontrola jakości zapewnia spełnienie naszych wysokich standardów przez wszystkie części malowane.

Brak ostrych krawędzi
Wszystkie części cięte laserowo przechodzą kilka cykli szlifowania i usuwania ostrych krawędzi. Im lepsze
efekty szlifowania, tym więcej powierzchni, do których
przylegać może farba i tym lepsza trwałość i jakość.

45 minut czyszczenia
Każda część jest dokładnie czyszczona podczas siedmioetapowego procesu czyszczenia. Dokładnie wyczyszczona powierzchnia jest doskonałym punktem
wyjścia dla maksymalnego przylegania farby proszkowej.

OBRÓBKA POWIERZCHNI

Odporność na test antykorozyjny przekraczający
1.000 godzin.
Nasz systematyczny test antykorozyjny trwa 1.008
godzin i jest przeprowadzany w sztucznej atmosferze
zgodnie z normą DS/EN ISO 9227.

Rezultat końcowy
Powłoka „Flexi-Coat” firmy BOGBALLE jest 30 razy
mocniejsza od tradycyjnych farb mokrych.
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Ponad 45.000 testów rozsiewania
W obiektach badawczych firmy BOGBALLE przeprowadzonych zostało ponad 45.000 kompletnych
testów. Uzyskane przez nas doświadczenia i wiedza
są dostępne pod adresem bogballe.com lub w naszej
Aplikacji.

Przeprowadź własną analizę nawozu
Sprzęt badawczy ocenia i porównuje jakość nawozu
względem specyfikacji dostawcy. Wyniki badań mogą
zostać następnie porównane z naszą analizą nawozów online w celu określenia zalecanych ustawień rozsiewacza.

BADANIA I ROZWÓJ

PONAD 50 LAT WIEDZY
EKSPERCKIEJ
Dbamy o precyzję i już w 1964 roku zbudowaliśmy
swoją pierwszą halę badawczą. Dziś posiadamy
wysoce wyspecjalizowane obiekty badawcze o powierzchni 1.600 m2.
Jesteśmy jedynym globalnym producentem rozsiewaczy nawozów, który przeprowadza testy rozsiewania 2D i 3D. Testy 2D służą głównie tabelom wysiewu, natomiast testy 3D stanowią podstawę do
opracowywania automatycznej kontroli rozsiewu
na uwrociach, kontroli rozsiewu klinowego i kontroli
zmiennego stopnia rozsiewu.
W obiektach badawczych firmy BOGBALLE przeprowadzonych zostało ponad 45.000 kompletnych
testów. Uzyskane przez nas doświadczenia i wiedza są dostępne pod adresem bogballe.com lub w
naszej Aplikacji.

Podwojenie wysiłków w zakresie technologii
Test 3D - przeznaczony do analizy rozsiewu na uwrociach, rozsiewu klinowego i zastosowań zróżnicowanych / przy zmiennych stopniach rozsiewu. Test 2D – idealnie dopasowuje
praktyczne rozwiązania w rozsiewie polowym.

W ZALEŻNOŚCI OD MODELU

Urządzenia kontrolne
Szeroki zakres możliwości

CALIBRATOR ZURF
Urządzenie CALIBRATOR ZURF zapewnia skuteczną i precyzyjną kontrolę podczas pracy w polu. W połączeniu z techniką
ważenia, rozsiewacz zmienia się w 100%
automatycznie sterowane urządzenie rozsiewające. Doskonała precyzja i rozsiew
różnych ilości nawozów, bez względu na
zmiany prędkości jazdy i warunki w polu.
Obsługa jest łatwa dzięki logicznemu
układowi menu. Przed rozpoczęciem pracy
w polu istnieje możliwość pobrania danych
z pola za pomocą pamięci przenośnej USB.
Po zakończeniu rozsiewu, dane z pracy w
polu są przenoszone i dokumentowane.
Urządzenie CALIBRATOR ZURF, które
jest standardowym wyposażeniem modeli
M60W, M45W i M35W, spełnia wszystkie
wymagania realizacji, monitorowania i rejestracji rozsiewu. Urządzenie jest również
dostępne dla modeli M45 i M35.

CALIBRATOR ICON
CALIBRATOR ICON to sterownik dla rozsiewaczy M45 i M35 niewyposażonych w
technikę ważenia. Interfejs użytkownika jest
wyposażony w intuicyjne ikony, które sterują
wszystkimi istotnymi funkcjami, zapewniając tym samym profesjonalne rezultaty.
Po podłączeniu urządzenia do komputera
za pomocą kabla, dane z pracy w polu są
przenoszone z urządzenia CALIBRATOR
ICON.
Sterownik ISOBUS
Sterownik ISOBUS stanowi opcję dla wszystkich rozsiewaczy z techniką ważenia.
Rozwiązanie to umożliwia sterowanie rozsiewaczem za pomocą Terminala ISOBUS
w traktorze. Nasz Sterownik ISOBUS spełnia wymagania normy ISO 11783 i steruje
wszystkimi funkcjami rozsiewaczy typu „W”.
Wtyczka ISOBUS łączy rozsiewacz z siecią
ISOBUS w traktorze.

ŁĄCZNOŚĆ

CALIBRATOR ZURF

Sterownik ISOBUS

CALIBRATOR ICON
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Może posiadasz już rozwiązanie GPS?

Być może posiadasz już rozwiązanie GPS
na swojej farmie?
Stale testujemy możliwości łączności różnych zewnętrznych systemów GPS dla naszych urządzeń CALIBRATOR ZURF i CALIBRATOR ICON. W związku z powyższym
istnieje możliwość zastosowania systemu,
który jest aktualnie wykorzystywany na Twojej farmie.
Istnieje możliwość podłączenia urządzenia
CALIBRATOR ZURF do wielu standardowych systemów GPS za pomocą połączenia
seryjnego w celu zapewnienia automatycznego sterowania na klinach i automatycznego uruchamiania/wyłączania na uwrociach.
Oba systemy wymagają stosownego interfejsu, np. AgLeader, Trimble, TeeJet i TopCon.
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TeeJet Matrix podłączone do CALIBRATOR ZURF

Trimble CFX750 podłączone do CALIBRATOR ZURF

Terminal TopCon podłączony do CALIBRATOR ZURF

M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
– uniwersalna aplikacja GPS

Zintegrowana kontrola na uwrociach i
sekcjach
CALIBRATOR FREE to doskonała i elastyczna aplikacja umożliwiająca zarządzenie
rozsiewem na uwrociach z wykorzystaniem
technologii GPS. Aplikacja działa na standardowym tablecie Android jako jednostka
„plug and play”. Wymagany sprzęt obejmuje antenę GPS oraz bezprzewodowy
moduł komunikacyjny WiFi iZURF, który jest
podłączony do urządzenia CALIBRATOR
ZURF.
Mapy rozsiewu z wykorzystaniem
technologii GPS
Aplikacja CALIBRATOR FREE posiada opcję różnego stopnia rozsiewu, dzięki czemu
możliwy jest rozsiew różnych ilości nawozu
w zależności od pozycji na polu. Mapy różnego stopnia rozsiewu mogą być oparte
na mapach plonów, odczytach czujników z
dronów, zdjęciach satelitarnych lub próbkach gleby.
Mapa rozsiewu jest oparta na szeroko stosowanym i uznawanym formacie plików
SHAPE,
ponieważ
większość
oprogramowania przeznaczonego do zarządzania polem obsługuje tego typu pliki.

Wśród wielu zalet stosowania map rozsiewu
w nowoczesnym rolnictwie jest zdolność
redystrybucji nawozów mineralnych w celu
uzyskania możliwie największe plony poprzez zwiększanie lub zmniejszanie ilości
nawozu w oparciu o jakość gleby i plonów.
Zapewnia to bardziej jednorodny wzrost i
bardziej równomierne plony.
Dzięki aplikacji CALIBRATOR FREE możliwa jest bezpośrednia komunikacja z czujnikiem plonów mierzącym wymagania
odżywcze rośliny. Metoda ta pozwala przewidzieć faktyczne zapotrzebowanie na azot
w czasie rzeczywistym i jednocześnie automatyczną regulację rozsiewacza w celu
zapewnienia rozsiewu optymalnej ilości
nawozu.
Pełna dokumentacja
Po rozsiewie w polu, tablet przesyła wiadomość e-mail zawierającą raport z robót w
formie dokumentu określającego nazwę
pola, ilość nawozu, szerokość roboczą, itd.
Jedno elastyczne rozwiązanie
System CALIBRATOR FREE będzie działał
na dowolnej marki lub modelu traktora,
zapewniając tym samym całkowitą wszechstronność.

Sprawdź osobiście. Pobierz Aplikację z Google
Play* i zainstaluj wersję demo bezpośrednio na
tablecie Android.

Android, Google Play oraz logotyp Google Play stanowią znaki handlowe Google Inc.

ŁĄCZNOŚĆ

Użyj tabletu Android w celu zapewnienia w pełni automatycznej kontroli sekcji
oraz zmiennego stopnia rozsiewu z użyciem GPS. Pozwalają one na ulepszenie nawet najstarszego traktora na farmie z użyciem najnowszej technologii
GPS.

Ustawienia sterowania GPS w formie linii prostej lub zakrzywionych linii A-B.

Raport z prac w polu, wraz z kompletną dokumentacją, jest automatycznie generowany w formie pliku PDF i CVS.

Twórz własne mapy rozsiewu - i importuj pliki - w łatwy i prosty sposób.
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Doskonałe dla stałych ścieżek technologicznych
– brak dodatkowych śladów kół w plonach na
uwrociach
Uruchomienie ścieżki technologicznej
na uwrociach
Poza 100% zakładkami i łatwymi ustawieniami, system dośrodkowy posiada jeszcze
jedną, kluczową zaletę. System dystrybuuje
nawóz blisko rozsiewacza, wzdłuż całego
obrazu rozsiewu. Skręt na uwrociu można
zatem wykonać w ramach ścieżki technologicznej na uwrociu, nie natomiast w plonach
pomiędzy uwrociem a granicą. Brak konieczności skrętu w plonach zapobiega poważnym uszkodzeniom plonów.
TempoTracker
Jedyne w swoim rodzaju oprogramowanie
TempoTracker firmy BOGBALLE stanowi
integralną część Kontroli sekcji; TempoTracker zostało zaprojektowane w celu
automatycznej kontroli pozycji zamkniętej i
otwartej na uwrociach.

INTELIGENTNA PRĘDKOŚĆ

System dośrodkowy dystrybuuje nawóz wzdłuż całego obrazu rozsiewu rozsiewacza. Skręt na uwrociu można
zatem wykonać w ramach ścieżki technologicznej na uwrociu, nie natomiast w plonach pomiędzy uwrociem a
granicą. Brak konieczności skrętu w plonach zapobiega poważnym uszkodzeniom plonów.

Oprogramowanie TempoTracker oblicza pozycję początkową/końcową w oparciu o prędkość jazdy, ilość nawozu
i szerokość roboczą.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

Prędkość jazdy w stronę uwroci jest zwykle niższa niż prędkość jazdy w głąb pola.

14 km/h

12 M

12 M
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Dual Dynamic
w ramach kontroli sekcji.

Dual Dynamic
Dual Dynamic łączy w sobie asymetryczny
obraz rozsiewu „Dynamiczne kontroli sekcji”
realizowaną na klinach uwroci z „Dynamiczną kontrolą zróżnicowanego rozsiewu”, tj.
zmiennym stopniem rozsiewu / rozsiewem
różnorodnym w lewo lub prawo.
Dynamiczna kontrola sekcji
Dynamiczna kontrola sekcji reguluje i kontroluje obraz rozsiewu w oparciu o kształt pola,
np. na pochyłych uwrociach lub klinach. Liczba sekcji jest nieskończona, co do zasady, co jest zilustrowane na sterowniku jako
sekcje główne i podsekcje. Kontrola jest realizowana w taki sposób, że główne sekcje
są podzielone na przepływ nieograniczony i
dynamiczny, tym samym powodując stopniowe otwieranie i zamykanie „sekcji”.
System automatycznie otwiera i zamyka
zasuwy rozsiewacza w miejscach, w których nawóz został uprzednio rozsiany, np. na
uwrociach.

Asymetryczny obraz rozsiewu
Dynamiczne osłony tworzą asymetryczny obraz rozsiewu poprzez przesuwanie
ścieżki, jednocześnie ograniczając ilość nawozu w miejscu pochylonym lub klinowym.
Stopniowe przejścia zapewniają optymalny
i równomierny rozsiew w miejscach zakładek, minimalizując tym samym ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego rozsiewu i
zapewniając prawidłową ilość rozsiewanego
nawozu na całym obszarze.

ROZSIEW KLINOWY

Wyłączona dynamiczna kontrola

Włączona dynamiczna kontrola

Wszystkie sekcje otwarte

Wszystkie 6 sekcji zamknięte
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

Symetryczny obraz rozsiewu
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100%

MAPA ROZSIEWU
- PIONIERZY
W 1991 roku, firma BOGBALLE stała się pierwszym
producentem rozsiewaczy oferującym aplikację
zmiennego stopnia rozsiewu działającą w oparciu o
technologię GPS.
Oferujemy dzisiaj Dynamiczną kontrolę zróżnicowanego rozsiewu kontrolującą zarówno ilością rozsiewanego nawozu oraz kształtem obrazu rozsiewu.
Osłony rozsiewacza kontrolują i modyfikują rozsiew
nawozu na przestrzeni całej szerokości roboczej.
Planowany rozsiew, zgodnie z mapą rozsiewu,
jest następnie realizowany w ramach stopniowych
przejść.

50%

125%
100%
75%
50%

Systemy oprogramowania często widzą pole jako
małe, indywidualne i ostro podzielone obszary. W
rzeczywistości jednak przejście z obszaru o jednym stopniu rozsiewu do drugiego jest realizowany
stopniowo z płynnymi zmianami. Nasza Dynamiczna kontrola rozsiewu zróżnicowanego dopasowuje
ilość nawozu i rozsiew stopniowo w taki sposób, aby
przystosować się do faktycznych warunków w polu.
Nasza aplikacja CALIBRATOR FREE oblicza ilość
nawozu na przestrzeni całej szerokości roboczej,
natomiast dystrybucja za rozsiewaczem jest korygowana automatycznie. Zapewnia to optymalny
rozsiew - również w miejscach z zakładkami (patrz
strona 36).
Nasze rozwiązania CALIBRATOR i ISOBUS umożliwiają realizację różnorodnego rozsiewu z użyciem
szerokiego zakresu sterowników wspomaganych
technologią GPS (patrz strona 34).

Mapa rozsiewu
Aplikacja CALIBRATOR FREE przekształca mapę rozsiewu w obszary o stopniowych i płynnych przejściach.

Tablet Android
Obsługa map aplikacji z wykorzystaniem aplikacji
CALIBRATOR FREE jest możliwa za pomocą tabletu
Android.
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M A PA R O Z S I E W U

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

75%

125%

125%
100%
75%
50%

Elastyczność na najwyższym poziomie

125%

125%

Rozsiew zróżnicowany od 150 kg/ha do 450 kg/ha na przestrzeni 28 metrów.

125%

75%

100%

75%

50%

50%

WSZYSTKIE MODELE

ODWALIMY CIĘŻKĄ
ROBOTĘ.

M45-Trail i M35-Trail
Jeżeli potrzebujesz, aby mały traktor pociągnął duży rozsiewacz, możesz znaleźć
idealne rozwiązanie w naszym programie
podwozi. Regulowana szerokość kół oferuje możliwość dostosowania się do większości szerokości ścieżek technologicznych
i plonów rzędowych. Rozsiewacz może
oczywiście być stosowany jako trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), np. podczas
późnego nawożenia pogłównego. Podwozia mogą być stosowane ze wszystkimi rozsiewaczami M-Line, z wyjątkiem modelu
M60W.
BXL1300
Podnośnik Big Bags model BXL 1300 jest
montowany na TUZ rozsiewacza, zapewniając tym samym maszynę załadunkową
i rozsiewającą obsługiwaną przez jednego
operatora. Zastosuj podnośnik Big Bags w
polu i uzyskaj wzrost wydajności o 3-5 ha na
godzinę. Wysięgnik teleskopowy i hydrauliczny może podnosić Big Bags bezpośrednio z ziemi lub z przyczepy. Maksymalne
obciążenie wynosi 1.300 kg.
Główny cylinder podnośnika jest wyposażony w zawór zapobiegający upuszczeniu, zapewniający bezpieczeństwo podczas pracy.
BXL 1300 może być montowany na rozsiewaczach o pojemności do 3.300 litrów.

O B C I Ą Ż E N I E Z O S TAW N A M

Podnośnik BXL 1300 ma nośność do 1.300 kg i może być
montowany na rozsiewaczach o pojemności do 3.300 litrów.

M45-Trail dla rozsiewaczy do 4.500 kg.

M35-Trail dla rozsiewaczy do 3.500 kg.

Rozsiewacz może zostać zdemontowany i wykorzystany w
późnym nawożeniu pogłównym wysokich plonów.

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus

WSZYSTKIE MODELE

Sprzęt
Rozsiew na uwrociach do granicy (ręczny)
Rozsiew na uwrociach od granicy (ręczny)
Rozsiew na uwrociach od/do granicy (ręczny)
Zdalne sterowanie kablem dla celów rozsiewu na uwrociach
Rozsiew na uwrociach do granicy (elektryczny)
Rozsiew na uwrociach od granicy (elektryczny)
Rozsiew na uwrociach od/do granicy (elektryczny)
Sprzęgło przeciążeniowe WOM
Wodoszczelne sprzęgło przeciążeniowe
Sita wraz ze stożkiem
Konsola nawożenia pogłównego
Wskaźnik nachylenia do regulacji rozsiewacza
Błotniki
Wylot obrotowy z 4 wylotami (0-650 Kg/min)
Dynamiczna kontrola sekcji
Standardowa kontrola sekcji
Moduł komunikacyjny iZURF
Antena GPS dla iZURF
Panel reflektora ze światłem drogowym GLOW LED
Belka bezpieczeństw, spełnia wymagania normy EN 14017
Osłona leja, składana i otwierana na pełną szerokość
Koła transportowe umożliwiające ruch bezpośredni
Drabina, składana
Drabina, mocowana z boku
Sita, pełnowymiarowe, mocowane na górze
Szerokie osłony do szerokich opon
Przekładnia redukcyjna, obroty 1000/540 i 540/540, włącznie z kołami transportowymi.

Hydrauliczny układ napędowy dla urządzenia rozsiewającego.
Kontrola przepływu, kontrola przepływu oleju / obrotów
Połączenie zewnętrzne 037 mm
Adapter do podnośnika kategorii 4N
Mieszadła do nasion trawy
S-indicator do wprowadzania ustawień ilości nawozu
Zestaw testowy do analizy nawozu, opakowanie zawiera wskaźnik D i F
Wtyczka danych wejściowych dotyczących prędkości ISO 11786
Indukcyjny czujnik kół dla urządzenia CALIBRATOR
Sterowniczy zawór zwrotny, zapobiega wyciekowi oleju z cylindra zdalnej kontroli hydraulicznej
Standard
Funkcja dodatkowa
Funkcja niedostępna

W danym kraju mogą obowiązywać szczególne wymagania dotyczące rozmiaru, kształtu, koloru lub umiejscowienia paneli refleksyjnych. Prosimy
skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji na temat dodatkowych wymagań. Deska rozdzielcza traktora może pokazywać
nieprawidłowe wskazania dotyczące świateł drogowych. Jest to związane z bardzo niskim zużyciem energii przez diody LED.

S P R Z Ę T I O P R Z Y R Z Ą D O WA N I E

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

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 netto

80

3.000 L/Maks. 3.000 kg netto

4.500 L/Maks. 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/Maks. 6.000 kg netto

Net. 5.250 L/5.770 kg netto

4.800 L/5.280 kg netto

1.800 L/1.980 kg netto

M35W / M35 base

1.250 L/1.370 kg netto

3.450 L/Maks. 3.500 kg netto

3.300 L/Maks. 3.500 kg netto

3.000 L/3.300 kg netto

2.700 L/2.970 kg netto

2.550 L/2.800 kg netto

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Maksx. 118 cm

4.500 L/4.950 kg netto

4.050 L/4.450 kg netto

M60W plus

Min. 170 cm - Maks. 200 cm

Min. 180 cm - Maks. 210 cm

2.250 L/2.470 kg netto

1.800 L/1.980 kg netto

WSZYSTKIE MODELE

M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

30 cm

20 cm

cm

MODELE
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

Litry

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

Kilogramy B

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

Szerokość leja (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Głębokość leja (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

Szerokość robocza A
Metry

Pojemność

Waga netto
Kilogramy (min. / maks.)

Wymiary leja

Otwór do napełniania (cm)

Odległość od środka dolnego połączenia kulkowego do środka ciężkości.
Metry
0,85
0,71
Jednostka sterująca
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
Sterownik ISOBUS
Moduł WIFI iZURF C

Hydraulika

Kontrola obrazu rozsiewu
Kontrola sekcji Dual Dynamic +VRA
Standardowa kontrola sekcji +VRA
Obsługa zewnętrznych urządzeń GPS D

Kontrola ilościowa
System ważenia
Kalibracja ręczna
Automatyczna kalibracja
Inteligentne sterowanie
Relacja prędkości

Standard
W zależności od modelu
Funkcja dodatkowa
Funkcja niedostępna

Może zależeć od rodzaju nawozu
Gęstość 1,1 kg na litr. Obciążenie osiowe na drogach publicznych musi być zgodne z przepisami krajowymi.
Może być stosowane wyłącznie dla rozsiewaczy z CALIBRATOR ZURF
Może być stosowane wyłącznie dla rozsiewaczy z CALIBRATOR lub Sterownikiem ISOBUS

ZNAJDŹ LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA POD ADRESEM
www.bogballe.com

ZNAJDZIESZ NAS NA CAŁYM ŚWIECIE
Rozsiewacze BOGBALLE są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie, przy czym w każdym kraju obowiązują inne
normy działania rozsiewacza. Mimo to, we wszystkich krajach oczekuje się precyzyjnego rozsiewu nawozu. Dlatego też nasza
linia produktów spełnia ten wymóg, bez względu na to, czy jest to prosty, ręcznie sterowany rozsiewacz, czy też specjalistyczny
rozsiewacz z automatycznymi rozwiązaniami i sterowaniem GPS.
Sprzedajemy swoje rozsiewacze za pośrednictwem lokalnych przedstawicieli, z których każdy posiada szeroką wiedzę na temat
warunków lokalnych. Powyższe w połączeniu z faktem, że rozsiewacz składa się ze standardowych elementów, które są stosowane na przestrzeni całego programu produktowego zapewni ciągły, doskonały stan techniczny Twojego rozsiewacza. Umożliwia
to również stałe, lokalne zaopatrzenie części zamiennych i eksploatacyjnych.
Wybór firmy BOGBALLE jest bezpieczny nie tylko ze względu na pewność precyzyjnej obsługi wartościowych nawozów stosowanych w polu, lecz również ze względu na całkowite koszty ponoszone na przestrzeni całego okresu eksploatacji rozsiewacza.

DALSZE INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESEM
www.bogballe.com
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