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BENDROVĖ YRA VIENA IŠ GERIAUSIŲ IR DIDŽIAUSIŲ
MINERALINIŲ TRĄŠŲ BARSTYTUVŲ GAMINTOJŲ PASAULYJE.
Esame vienas iš pirmaujančių trąšų barstytuvų gamintojų pasaulyje. 365 dienas per metus galvojame, kuriame ir gaminame geriausias mineralinių trąšų paskirstymo technologijas – ši aistra perduodama iš kartos į kartą.
Prisiminkime 1934 m., kai Bogballe miestelyje mūsų įkūrėjas Anders Peter Laursen pradėjo gaminti įrangą vištienos gamybai. Laikai pasikeitė ir 1950-ųjų pradžioje visas dėmesys buvo sutelktas į mūsų puikiai žinomus mėlynuosius trąšų barstytuvus. Šiandien mūsų trečioji karta vadovauja įmonei BOGBALLE A/S ir tęsia tradiciją, kuria galime didžiuotis.
Daugelio metų praktinė patirtis bendradarbiaujant su ūkininkais visame pasaulyje lemia optimalų funkcionalumą ir patogų
dizainą.
Savo dispozicijoje turime naujausias aukščiausios technologijos gamybos patalpas, sujungtas su jau patikrintomis patalpomis, skirtomis tobulinimui ir visapusiškam išbandymui bandymų salėje. Ištisus metus analizuojame trąšų specifikacijas,
išbandome ir formuojame paskleidimo diagramas, kiekvienais metais paskleisdami daugiau nei 200 tonų trąšų. Mūsų bandymų salė yra viena iš didžiausių ir pažangiausių Europoje ir tai yra vienintelė patalpa, kurioje įrengtos dvi sistemos tiek
2D, tiek ir 3D bandymų valdymui.
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BOGBALLE A/S pateikia tam tikrų išlygų dėl spausdinimo klaidų, techninių klaidų
ar tipografinių klaidų. Visi BOGBALLE gaminiai yra nuolat tobulinami. Dėl šios
priežasties šiame buklete esanti informacija gali būti pakeista be įspėjimo.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)
Geriausias padengimas, našumas ir talpa.
Naujas mūsų barstytuvas be abejonės bus mėlynos ir
geltonos spalvos derinys. Taip pat esame įsitikinę, kad
šis barstytuvas privalo turėti svėrimo techniką, kadangi pranašumai yra akivaizdūs, ypač tvarkant skirtingas
trąšas.

Finn Nielsen (DK)
Visą sezoną barstytuvą naudojome tiek trąšų ir trąšų
granulių paskirstymui, tiek ir sėjomainai po derliaus
nuėmimo. Daugiafunkcinis naudojimas reiškia, kad
tai nėra vien tik trąšų barstytuvas. Dėl to BOGBALLE
barstytuvas tampa rentabilia investicija, kuri sumažina
papildomų investicijų į mašininę įrangą kaštus.

TA R P TA U T I N I A I B A N D Y M A I

NUOLATINĖ SĖKMĖ
Esame barstymo technikos ir tikslumo specialistai.
Kad galėtume taip teigti, reikalinga drąsa ir pasitikėjimas savimi, tačiau 365 dienas per metus skirdami tik vienos nišos produktui, tampame savo srities specialistai.
100% susikoncentravimas į funkcionalumą, tikslumą ir dizainą suteikia mums įgūdžių, kad galėtume
tobulinti tai, ką vadiname „geriausiu pasaulyje trąšų
barstytuvu“.
Daugybę metų dalyvavome daugelyje tarptautinių
bandymų renginių ir visada puikiai pasirodydavome. Bandymų rezultatai nuolat parodo, kad mes
užtikriname aukščiausią tikslumą, kai kalbama apie
mūsų pagrindinę kompetenciją – mineralinių trąšų
paskirstymą.

„Top Agrar“ atliktas tarptautinis bandymas
Variacijos koeficientas: 3,7%
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VISUS MODELIUS ŽR. ADRESU:
www.bogballe.com

VISUS KOZIRIUS LAIKYKITE SAVO RANKOSE BE JOKIOS RIZIKOS.
Naujoji M-linija yra parengta ir yra kaip niekad dinamiška. Dėka įvairių modernių ir novatoriškų funkcijų galėsite įgyvendinti
šiandienines ir ateities užduotis.
Barstytuvo dizainas ir kiekio kontrolės universalumas padaro mašininę įrangą ne vien tik trąšų barstytuvu – su įspūdinga
paskleidimo technika savo rankose jūs laikote visus kozirius.
Kitaip tariant, investavimas į „M“ linijos barstytuvą užtikrina patikimumą lauko darbuose, rūpestingą aukštos kokybės trąšų
sutvarkymą ir maksimaliai tikslų naudojimą – tiksliai taip, kaip pageidaujate!

S T I P R Ū S A R G U M E N TA I

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Darbinis plotis
12-42

Talpa
Litrai

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

Kilogramai

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

Valdymo įtaisai
KALIBRATORIUS
ZURF
KALIBRATORIUS
ICON
ISOBUS valdiklis
iZURF WIFI modulis*

Hidraulinis
Standartinė įranga
Priklausomai nuo modelio
Priedas
Nėra
Tik su kalibratoriumi CALIBRATOR ZURF
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3 GREITI BŪDAI LENGVAM
IR EFEKTYVIAM NUSTATYMUI.

Svėrimo technika
Jei pasirinksite barstytuvą su svėrimo technika, barstytuvo reguliavimas bus pilnai
automatinis. Barstytuvo srautą kontroliuoja
svėrimo sistema ir išleidimo angų atidarymas reguliuojamas pagal reikalaujamą padengimo normą ir faktinį važiavimo greitį į
priekį.
Nuo greičio nepriklausanti kiekio kontrolė
Jei pasirinksite barstytuvą su kiekio kontrole, kai kiekis nepriklauso nuo važiavimo
greičio į priekį, tiesiog įveskite srauto koeficientą, nustatytą mūsų paskleidimo diagramose. Arba naudokite „S“ indikatorių, kad
nustatytumėte srautą konkrečioms trąšoms.
Nuotolinis arba rankinis valdymas
Jei pasirinksite barstytuvą su hidrauliniu ar
rankiniu valdymu, naudokite mūsų paskleidimo diagramose pateiktus nustatymus arba
naudokite „S“ indikatorių, kad nustatytumėte
parametrus konkrečioms trąšoms.

Google Play ir Google Play logotipas yra Google Inc. prekiniai ženklai.
Apple ir Apple logotipas yra Apple Inc. prekiniai ženklai, įregistruoti JAV ir kitose šalyse. App Store yra Apple Inc. paslaugų ženklas.

L E N G VA S N U S TAT Y M A S – E A S Y

Naujausios, modernios paskleidimo diagramos pasiekiamos per taikomąją programą
(sutr. App) arba žiniatinklį.

„S“ indikatorių lengva naudoti ir konkrečių trąšų pilnas
srauto bandymas atliekamas per keletą minučių.

Barstytuvai su įmontuota svėrimo technika automatiškai sukalibruojami judėjimo metu,
todėl nebereikia atlikti rankinio srauto bandymo.
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M60W, M45W, M35W

Neatitikimų nustatymas pagal svėrimo sistemą

Neatitikimų nustatymas pagal išmanų valdymą

KAS SVERIA – VISKĄ PILNAI KONTROLIUOJA
DAUGIAU NEI 30 METŲ TOBULINIMO.

Būdama svėrimo technikos pradininke, Bogballe per pastaruosius 30 metų toliau tobulino ir vystė svėrimo sistemą iki visiško tobulumo. Dabar tai yra sistema, kuri apibrėžia aukščiausius tikslaus paskirstymo standartus.
Technika yra paremta principu 1:1, kuriame faktinis bunkerio turinio svoris yra nuolat stebimas. Iš bunkerio išeinantis srautas yra sureguliuojamas, kad būtų pasiektas tikslinis kiekis (kg/ha). Tokie tiesioginiai signalai suteikia 100% tiek padengimo
kiekio, tiek ir turinio kontrolę, atliekant lauko darbus.
Mes naudojame tvirtą 6 tonų svėrimo kamerą, prijungtą prie absoliučiai lygiagretaus dvigubo rėmo, dėl kurio yra išmatuojamas tik faktinis bunkerio turinys. Tai yra bekompromisė svėrimo technika visiškam tikslumui išgauti.
Sistema nuolatos stebi faktinį srautą ir informuoja operatorių per CALIBRATOR arba ISOBUS terminalą.

GERIAUSIA SVĖRIMO TECHNIKA

SUMANUS VALDYMAS
- DVIGUBAS TIKSLUMO TIKRINIMAS
Siekiant išgauti tikslų svėrimą bet kokiomis sąlygomis, į barstytuvą yra įdiegta Sumanaus valdymo
(IC) funkcija, kuri sujungia du svarbius elementus:
akselerometrą ir inklinometrą.
Akselerometras įrašo ir atskiria duobes ir smūgius
nuo važiavimo ant nelygaus žemės paviršiaus, todėl yra fiksuojamas tik faktinis ir realus piltuvo turinys.
Inklinometras fiksuoja barstytuvo padėtį, palyginus
su horizontalia padėtimi – taip užtikrinama tiksli
kontrolė, net važiuojant į šlaitus, nuo šlaitų ar išilgai
šlaitų.
Diagramoje parodytas faktinis svėrimo kameros rodmuo paskleidimo lauko sąlygomis metu. Raudona
IC linija rodo, kaip sumanus valdymas gali stebėti
svorio signalą ir atmesti neteisingas vertes, kad parodytų tikrą svorio rodmenį.
Sumanus valdymas yra tikra būtinybė, kurios reikia
visiškai tiksliam automatiniam kalibravimui atlikti,
nuolatos važiuojant į priekį, kad būtų galima tiksliai
kontroliuoti padengimo kiekį.

100% kontrolė
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TIKSLUS KIEKIS IR EFEKTYVI KONTROLĖ NUO 0 - 650 KG/MIN.
„M“ linija – tai didelės talpos barstytuvi, kuriuose
įmontuota besisukanti srauto išleidimo anga tiksliam kiekio nustatymui nuo 0 - 650 kg/min. Galima
pasirinkti iš keturių skirtingų išleidimo angų padėčių
maksimaliam tikslumui išgauti nuo labai mažų iki
labai didelių kiekių.
Ši galimybė padidina barstytuvo universalumą, pridėdama daugiau panaudojimo galimybių nuo trąšų
paskleidimo iki sėklų ir trąšų granulių barstymo.
Su pilnai atidaryta anga barstytuvo našumas yra
labai didelis, jis siekia iki 650 kg/min - tai atitinka
600kg/ha padengimą 36m juostomis, kai važiavimo
į priekį greitis yra 18 km/val.!
Keturių srauto išleidimo angų ir mūsų elektroninių
valdiklių integracija užtikrina lengvą ir logišką nustatymą.

0 - 650 kg/min.

N E T I K T R Ą Š Ų B A R S T Y T U VA S

[IŠJUNGTA]

Maksimalus
Iki 650 kg/min.

Standartas.
Iki 300 kg/min.

Minimalus.
Iki 75 kg/min.

Mikro.
0,5-15 kg/min.
>2,5 kg/ha
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Kairysis paskleidimo būdas,
180° perdengimas

Kairysis paskleidimo būdas,
50% kiekis

Dešinysis paskleidimo būdas,
180° perdengimas

Dešinysis paskleidimo būdas,
50% kiekis

Dešinysis + kairysis paskleidimo būdas
180° + 180° perdengimas

Dešinysis + kairysis paskleidimo būdas
100% kiekis

Bandymo padėklai
Jei kyla abejonių dėl fizinės trąšų kokybės, visada patartina įsitikinti, ar barstytuvas yra teisingai sureguliuotas, naudojant bandymo padėklus.

Matavimo cilindrai
Tobulas paskleidimo būdas su teisingu perdengimu
pasiekiamas tada, kai yra pilnai sulygintas septynių
matavimo cilindrų turinys.

G E R I A U S I A PA S K L E I D I M O S I S T E M A

CENTRINIS PASKLEIDIMAS.
OPTIMALUS ĮPRASTINIAM
PASKLEIDIMUI.
Mūsų centrinio paskleidimo sistema su vienas priešais kitą besisukančiais diskais yra pripažįstama
kaip didelio tikslumo sistema, reikalaujanti minimalių nustatymų. Praktikoje tai reiškia maksimalų užtikrinimą, kad bus pasiektas tolygus paskirstymas.
Pilnas 180 laipsnių perdengimas tarp dviejų diskų
reiškia, kad siekiant išgauti teisingą perdengiantį
paskleidimą, nereikia atskirai sureguliuoti dešiniojo
ir kairiojo barstytuvo šono. Abu diskai atskirai padengia pilną plotą, todėl nereikia jokių papildomų
nustatymų.

24 metrų darbinis plotis

-24

0

24

36 metrų darbinis plotis

-36

0

36
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TIK IKI KRAŠTO - DĖKOJAME!
Mūsų paskleidimas lauko pakraščiuose yra pagrįstas išcentrine paskleidimo sistema. Paskleidimo
diskų sukimosi kryptis yra priešinga viena kitai,
tokiu būdu sukuriami du atskiri paskleidimo raštai
– vienas eina link lauko pakraščio, prie pakraščio
užsibaigiantis griežta linija, kitas yra pilno pločio
paskleidimas į lauko plotą.
Paskleidimo menčių galinė pusė naudojama paskleidimui lauko pakraščiuose ir skirta kurti pusiniam paskleidimo pločiui į dešinę barstytuvo pusę.
Į priekį nukreiptas paskleidimo raštas, kai naudojamas paskleidimas lauko pakraščiuose
Į priekį nukreiptas paskleidimo raštas lauko pakraščio šone užtikrina, kad visas laukas bus patręštas
teisingai, įskaitant ir lauko kampus. Trąšų kiekis
lauko pakraštyje gali būti lengvai reguliuojamas,
keičiant GTV apsisukimus, pritaikant prie individualių reikalavimų.

Darbo galulaukėse principai

36

12

0

Skirtingos galulaukių strategijos
GTV apsisukimai apsprendžia galulaukės raštą.
Prie galulaukės galimas minimalus, vidutinis arba
maksimalus paskleidimo kiekis.

Paskleidimas galulaukėse nuo krašto
Papildomai siūlome paskleidimo sistemą „nuo krašto“ su galimybe paskirstyti trąšas tik per vieną diską – atliekant paskleidimą nuo pakraščio į lauką. Ši sistema pasižymi stačiai krentančiu paskleidimo būdu pakraštyje nuo 100% kiekio iki
nulinio trąšų kiekio 1,5 metro juostoje.

O P T I M A L I PA S K L E I D I M O S I S T E M A

Nuo krašto

Iki krašto
Kairysis paskleidimo būdas, 110 perdengimas

Dešinysis paskleidimo būdas, 110 perdengimas

Dešinysis + kairysis paskleidimo raštas

Paskleidimas lauko
pakraštyje „nuo krašto“
60

48

24

0

Paskleidimas lauko
pakraštyje „iki krašto“
60

36

12

0
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Integruotos žinios
iš gamyklos.

BOGBALLE paskleidimo technika sukurta,
koncentruojantis į minimalų nustatymų ir
sureguliavimo poreikį. Mūsų praktinės žinios ir kompetencija yra neatsiejama barstytuvo dalis, neapkraunant operatoriaus
sudėtingais nustatymais.
Jokio rankinio reguliavimo
Išleidimo anga yra sukurta taip, kad automatiškai pataisytų kritimo tašką, nepriklausomai nuo paskleidimo kiekio – nebereikia
jokių rankinių nustatymų – visada bus pasiekiamas tolygus paskleidimo raštas.
Net naudojant kintančio greičio padengimą
ar suaktyvinus dinaminę diferencialinę
paskleidimo sistemą, ar keičiant kiekį pagal javų sąlygas, ar paprasčiausiai keičiant
važiavimo į priekį greitį – išleidimo sistema
automatiškai kompensuos, kad išlaikytų
tikslų ir tolygų paskleidimą.
Nuolatinis srautas
Mūsų laisvai besisukantys maišytuvai
užtikrina nuolatinį srautą ir ypatingai lengvą
trąšų tvarkymą. Unikali konstrukcija tiekia
nuolatinį srautą be nukrypimų ir blokavimo.
Nereikalaujantys
elektros
ekscentriniai maišytuvai automatiškai sureguliuoja
sukimosi greitį pagal trąšų būseną ar tipą.
Sukimosi greitis kinta nuo 10 apsisukimų,
paskirstant lengvas trąšas su aukšto srauto
intensyvumu, iki 60 apsisukimų per minutę,
paskirstant stambių granulių trąšas.
Kūginis stūmoklis apsaugo maišytuvą nuo
perkrovos ir sukuria nuolatinį srautą iš pilno
bunkerio į tuščią.

Dideli paskleidimo diskai
Dideli ir plokšti paskleidimo diskai paskirsto
trąšas tolygiai per visą plotą. Kartu su unikalia asimetriška dviguba išleidimo anga diskai
išlaiko paskleidimo raštą, padengiant plotą
180 laipsnių kampu nepriklausomai nuo kiekio, darbinio pločio ar trąšų tipo.
Minimalus kritimo atstumas
Mažas kritimo atstumas nuo išleidimo angų į
paskleidimo diską užtikrina, kad paskleidimo
raštui neturės įtakos nuožulni ar pasvirusi
žemė. Nereikia jokio reguliavimo ar taisymų.
Pasukimas reikiamoje vietoje
Be 100% perdengimo ir lengvo nustatymo
centrinė sistema turi esminį pranašumą.
Sistema vienodai paskirsto trąšas nuo barstytuvo artimos aplinkos per visą paskirstymo raštą. Dėl šios priežasties apsisukimas
galulaukėje gali būti atliekamas pačioje
galulaukės zonoje, o ne javuose tarp galulaukės ir jos ribos. Žalos javams išvengiama, kai nereikia daryti posūkio javuose.

Naudokite barstytuvui tas pačias galulaukės linijas
ir lauko pakraščio ratų žymes. Paskleidimo raštas
„į centrą“ vykdomas arti barstytuvo ir nereikalauja
apsisukimo už galulaukės linijų.

G E R I A U S I A PA S K L E I D I M O S I S T E M A

Darbinis plotis: 28 m, 250 kg/ha
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Darbinis plotis: 28 m, 450 kg/ha
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Asimetriška unikalių dvigubo kiekio sklendžių atidarymo anga išlaiko kritimo
tašką teisingoje padėtyje nepriklausomai nuo padengimo rašto ir važiavimo
į priekį greičio.

Dideli ir plokšti paskleidimo diskai išberia trąšas tolygiai
180 laipsnių kampu.

Laisvai besisukantis maišytuvas lengvo ir ekscentriško sukimosi
pagalba išlaiko nuolatinį trąšų srautą.
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BARSTYTUVO TECHNIKA
- KUR SVARBUS DETALUMAS.

Turbinos efektas
Mūsų paskleidimo technika naudoja turbinos efektą, atsirandantį dėl paskleidimo
menčių sukimosi. Oro srautas nukreipiamas
per ventiliacines angas, sukuriant valdomą
vakuumą, kuris tolygiai paskirsto trąšas ant
paskleidimo disko, kad būtų optimizuotas
paskleidimo rezultatas.
Nerūdijantis plienas
Konstrukcojoje panaudota daug nerūdijančio plieno, tai leidžia išvengti korozijos
ir taip pat apsaugo dažytus paviršius nuo
trąšų sukeliamų pažeidimų.
Lengva prieiga reguliavimui
Barstytuve yra įmontuoti du spiritiniai gulsčiukai, skirti traktoriaus ir barstytuvo kampui
patikrinti.
Viršutinėje pakabinimo mechanizmo jungtyje yra įmontuotas horizontalus spiritinis gulsčiukas, lygiagretus paskleidimo diskams. Tai
leidžia dukart patikrinti, ar teisingai sukalibruotas reguliuojamas spiritinis gulsčiukas.

G E R I A U S I A PA S K L E I D I M O S I S T E M A

Paskleidimo diskų sukimasis traukia valdomą oro srautą
per ventiliacijos angas ir tolygiai skleidžia trąšas ant paskleidimo disko.

Viršutinėje jungtyje esantis spiritinis gulsčiukas yra pritvirtintas lygiagrečiai paskleidimo diskams ir yra atskaitos taškas
teisingam barstytuvo darbinio kampo sukalibravimui.
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Reflektoriaus plokštė
Reflektoriaus fluorescencinis paviršius yra labai efektyvus ir atsispindės net dienos šviesoje, o jo matomumas yra didesnis nei tradicinių reflektorių plokščių.
BOGBALLE reflektorius atitinka DIN 67520 standartą.

Švytintis LED – specialiai sukurtas BOGBALLE
100% atsparus vandeniui ir dulkėms. 55 atskiri LED
įrenginiai visomis sąlygomis užtikrina ypatingai didelį
matomumą. Švytintys LED žibintai yra patvirtinti pagal
EMC 10.5 E6 standartą ir klasifikuojami kaip IP69-K.

EISMAS IR SAUGUMAS

SAUGUMAS – TIEK ATLIEKANT
LAUKO DARBUS, TIEK IR KELYJE.
Saugumas yra svarbus tiek atliekant lauko darbus, tiek ir transportuojant viešuosiuose keliuose.
Kuriant dizainą ir funkcionalumą, buvo kruopščiai
apgalvoti integruoti saugumo sprendimai.
Geriausias matomumas – Švytintis LED
Standartą IP 69 atitinkantys vandeniui atsparūs
žibintai nereikalauja priežiūros ir tiek galiniai, tiek
priekiniai žibintai užtikrina saugų eismą.
Reflektorius geresnis, nei įprasta.
Didelės DIN 67520 reflektoriaus plokštės efektyviai
išryškina barstytuvą – net stiprioje dienos šviesoje.
Efektyvi apsauga
„M“ linijos barstytuvuose yra įmontuoti nerūdijančio
plieno apsauginiai gaubtai nuo besisukančių dalių.
Atitinka standartą EN 14017.

Gabaritinės šviesos
Į priekį nukreiptos gabaritinės šviesos artėjančioms
transporto priemonėms parodo barstytuvo plotį.

Apsauginiai gaubtai
„M“ linijos barstytuve yra įmontuoti nerūdijančio plieno
apsauginiai gaubtai, saugantys nuo besisukančių paskleidimo sistemos dalių. Atitinka standartą EN 14017.
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Lengva prieiga valymui
Lakstais pritvirtinti apsauginiai gaubtai gali būti atverčiami į šonus, kad būtų galima netrukdomai valyti paskleidimo įtaisą.

Valymo deflektoriai
Už reflektoriaus plokščių yra unikalūs prieigos prievadai, kurie iš žarnos nukreipia plovimo vandenį į lengvai
nepasiekiamas vietas.

EISMAS IR SAUGUMAS

APTARNAVIMAS
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Apgalvota kiekviena detalė – visur
Projektuojant važiuoklę, buvo atsižvelgta į natūralų
darbo srautą – pirmenybę teikiant valymui, aptarnavimui ir priežiūrai. Gautas rezultatas užtikrina,
kad bet kokia operacija galės būti atlikta lengvai ir
greitai.
Netrukdoma prieiga
Barstytuvas yra su įmontuotomis atverčiamomis
apsauginėmis juostomis ir įtaisais, kurie suteikia
tiesioginę prieigą prie paskleidimo prietaiso.
Greitas ir kruopštus valymas
Už atverčiamų reflektoriaus plokščių rasite prieigos
prievadus prie plovimo deflektorių, kurie palengvina valymo procesą. Toliau dėl kelių važiuoklėje
esančių praplovimo angų tampa įmanoma išvalyti
net ir paslėptus plotus. Purvo skydai, apsaugantys
paskleidimo prietaisą nuo akmenų ir purvo, kurį
išmeta galiniai traktoriaus ratai, gali būti lengvai
išstumti iš savo padėties arba nuimti, kad būtų galima kruopščiai ir efektyviai išvalyti.
Universalus įrankis
Nerūdijančio plieno universalus įrankis yra patalpintas už kairiosios reflektoriaus plokštės. Šis įrankis naudojamas paskleidimo menčių pritvirtinimui,
sietų atidarymui ir sukamosios srauto išleidimo angos nustatymui. Visiems barstytuvo nustatymams
atlikti pakanka šio universalaus įrankio.

Universalus įrankis – visada po ranka
Visada reikiamoje vietoje. Universalus įrankis įstatomas į reflektoriaus plokštę sietų atidarymui, paskleidimo menčių pritvirtinimui arba sukamosios srauto išleidimo angos nustatymui.

Sietų atidarymas
Valymo metu sieto užraktas atleidžiamas, naudojant
universalų įrankį.
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HIDRAULINIU ARBA MECHANINIU BŪDU
VAROMA TRANSMISIJA

Transmisija yra užsandarintas agregatas,
pripildytas aukštos kokybės tepalo, kad
būtų užtikrinta visų vidinių dalių apsauga
ilgam darbui. Tepalas suteikia puikią apsaugą nuo dėvėjimosi ir apsaugo pavaras
nuo perkrovos. Tuo pačiu metu transmisija
yra apsaugota pilnai sandaria, vandeniui
atsparia frikcine sankaba, paremta dvigubais „belville“ tarpikliais, apsaugančiais nuo
žalos, patiriamos dėl didelių apkrovų, ypač
paleidžiant ar sustabdant galios tiekimo veleną (GTV). GTV velenas yra su įmontuota
inercijos mova.
Hidraulinio variklio arba GTV pavara
Galite rinktis iš dviejų skirtingų paskleidimo
įrenginio pavarų sistemų. Kaip standartas,
barstytuvas yra tiekiamas su GTV velenu,
įskaitant inercijos movą.
Taip pat galima rinktis hidraulinę pavaros
sistemą paskleidimo įrenginio varymui, su
kuria galima tausoti degalus ir taupyti išlaidas. Hidraulinė sistema yra patikimas ir
veiksmingas sprendimas, ji veikia, esant
mažesniems traktoriaus variklio sūkiams,
lyginant su tradicine GTV sistema.

T R A N S M I S I J O S I R PAVA R Ų S I S T E M O S

Hidraulinė pavaros sistema yra ekonomiškas ir degalus tausojantis
sprendimas.

Diferencialo konstrukcija su keturiais krumpliaračiai užtikrina tvirtą ir atsparią sistemą, kurios stiprumas yra du kartus didesnis nei tradicinės transmisijos. Transmisijai yra taikoma trejų metų gamyklinė garantija.

Integruota, vandeniui atspari ir priežiūros nereikalaujanti inercijos mova
apsaugo nuo žalos traktorių, GTV veleną ir transmisiją, kai GTV įjungiamas, esant dideliems traktoriaus variklio sūkiams.

Nuo greičio nepriklausančiuose barstytuvuose GTV sūkiai stebimi tiesiogiai ekrane.
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TVARKINGAS PAVIRŠIAUS
APDOROJIMAS NUO A IKI Z
1994 m. BOGBALLE pristatė miltelinį dažymą, kadangi buvo įrodyta, kad šis metodas yra geriausias
galimas trąšų barstytuvo paviršiaus apdorojimo
metodas. Milteliniai dažai yra ypatingai atsparūs
nusidėvėjimui ir poveikiui, taip pat pasižymi puikiomis atsparumo korozijai savybėmis.
Puikaus dažymo darbo parengimas prasideda gavus plieną.
Procesas yra išplėstinis ir jį sudaro tokie etapai:
•
•
•
•
•
•
•

Plieno kokybės kontrolė
Apipūtimas šratais/smėliu
Visų paviršių ir briaunų šlifavimas bei atplaišų
pašalinimas
45 minutės valymo
Miltelinis dažymas
Grūdinimas
Kokybės kontrolė

Padengimas milteliais atliekamas, miltelių dalelėms suteikiant 10-12 tūkstančių voltų elektrinį krūvį, kuris užtikrina pakankamą statinį sukibimą.
Kokybės kontrolė užtikrina, kad visos nudažytos
detalės atitiks mūsų aukščiausius standartus.

Jokių aštrių briaunų
Visos lazeriu atpjautos detalės praeina keletą šlifavimo
ir atplaišų pašalinimo procesų. Kuo geresnė pašiurkštinimo kokybė, tuo didesnis paviršius dažams prilipti
– atitinkamai geresnis patvarumas ir dažymo kokybė.

45 minutės valymo
Kiekviena detalė yra kruopčiai nuvaloma, naudojant 7
etapų valymo procesą. Absoliučiai švarus paviršius tai
gera pradžia maksimaliam miltelinių dažų prilipimui.

PAV I R Š I A U S A P D O R O J I M A S

Atlaiko daugiau nei 1000 valandų korozijos
bandymą.
Mūsų sisteminis korozijos bandymas atliekamas 1008
valandų dirbtinėje atmosferoje pagal standartą DS/EN
ISO 9227.

Galutinis rezultatas
BOGBALLE „Flexi-Coat“ yra 30 kartų stipresni nei tradiciniai šlapi dažai.
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Daugiau nei 45000 paskleidimo bandymų
BOGBALLE bandymų stotyje buvo atlikta daugiau nei
45000 plataus masto bandymų. Visą mūsų sukauptą
patirtį ir žinias galima rasti internetiniu adresu bogballe.com arba mūsų taikomojoje programoje (App).

Patys atlikite trąšų analizę
Bandymų įranga įvertina ir palygina faktinių trąšų kokybę su tiekėjo pateikta specifikacija. Tada bandymo
rezultatą galima palyginti su internete esančia mūsų
atlikta trąšų analize – tai leidžia atlikti rekomenduojamus barstytuvo nustatymus.

BANDYMAS IR TOBULINIMAS

DAUGIAU NEI 50 METŲ
EKSPERTINIŲ ŽINIŲ
Mums rūpi preciziškumas – dar 1964 m. mes
pastatėme pirmąją savo bandymų stotį. Šiandien
mums priklauso itin moderni bandymų stotis, užimanti 1600 m2.
Esame vienintelis pasaulyje trąšų barstytuvų gamintojas, kuris atlieka tiek 2D, tiek ir 3D paskleidimo bandymus. 2D bandymas pirmiausia yra skirtas paskleidimo diagramoms, o 3D bandymas yra
pagrindas, siekiant sukurti automatinę galulaukių
kontrolę, sekcijų kontrolę pleišto pavidalo laukuose
ir kintamos išeigos kontrolę.
Daugiau nei 45000 plataus masto bandymų buvo
atlikta BOGBALLE bandymų stotyje. Visą mūsų
sukauptą patirtį ir žinias galima rasti internetiniu
adresu bogballe.com arba mūsų taikomojoje programoje (App).

Padvigubinti technologiją
3D bandymas skirtas analizuoti paskirstomąjį paskleidimą galulaukėse, pleišto pavidalo laukuose ir kintamos išeigos / diferencialinį padengimą. 2D bandymas identiškai atitinka praktinį paskleidimą lauke.
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Valdymo blokai
Teikia visą galimybių spektrą

Kalibratorius CALIBRATOR ZURF
Lauko darbai yra veiksmingi ir tiksliai kontroliuojami kalibratoriaus CALIBRATOR ZURF.
Sujungus su svėrimo technika, barstytuvas
yra transformuojamas į 100% pilnai automatiškai valdomą barstytuvą. Tikslumas ir
kiekio paskleidimas yra kaip tik tai, ko reikia – nepriklausomai nuo važiavimo į priekį
greičio ir lauko sąlygų pasikeitimų.

Kalibratorius CALIBRATOR ICON
Kalibratorius CALIBRATOR ICON yra M45 ir
M35 barstytuvų valdiklis be svėrimo technikos. Vartotojo sąsaja yra paremta intuityviomis piktogramomis ir valdo visas svarbias
funkcijas, siekiant profesionalaus rezultato. Prijungus PC kabeliu, iš kalibratoriaus
CALIBRATOR ICON yra perduodami lauko
duomenys.

Valdymas yra lengvas, naudojant loginę meniu struktūrą. Prieš pradedant lauko darbus,
planuojamus lauko duomenis galima parsisiųsti per USB atmintinę. Po paskleidimo
faktinis lauko darbas yra perduodamas ir
dokumentuojamas.

ISOBUS valdiklis
ISOBUS valdiklis tinnka visiems barstytuvams su svėrimo technika. Šis sperndimas leidžia barstytuvą kontroliuoti iš traktoriaus ISOBUS terminalo. ISOBUS valdiklis
atitinka ISO11783 standartą ir kontroliuoja
visų „W“ barstytuvų funkcijas. ISOBUS jungtimi barstytuvas prijungiamas prie traktoriaus ISOBUS tinklo.

Kalibratorius CALIBRATOR ZURF, kuris yra
standartinė įranga M60W, M45W ir M35W
barstytuvuose, atitinka visus eksploatavimo,
stebėjimo ir paskleidimo operacijų fiksavimo
reikalavimus. Taip pat galima komplektuoti ir
su M45 bei M35 barstytuvais.

PRIJUNGIMO GALIMYBĖ

Kalibratorius CALIBRATOR ZURF

Kalibratorius CALIBRATOR ICON

ISOBUS valdiklis
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Galbūt jau turite GPS?

Gal savo ūkyje jau turite GPS sistemą?
Mes nuolat bandome galimybes, kaip prie
mūsų kalibratoriaus ZURF ir kalibratoriaus
ICON prijungti įvairias išorines serijines
GPS sistemas. Todėl yra galimybė naudoti
jūsų ūkyje jau esamą sistemą.
Galima kalibratorių ZURF prijungti prie keleto standartinių GPS sistemų per serijinę
jungtį, siekiant išgauti automatinę kontrolę
pleišto formos laukuose ir automatinį įjungimą/išjungimą galulaukėje. Tarp dviejų sistemų yra reikalinga sąsaja, pavyzdžiui, AgLeader, Trimble, TeeJet arba TopCon.

PRIJUNGIMO GALIMYBĖ

TeeJet Matrix, prijungta prie kalibratoriaus ZURF

Trimble CFX750, prijungta prie kalibratoriaus ZURF

TopCon terminalas, prijungtas prie kalibratoriaus ZURF
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M60W, M45W, M35W

„CALIBRATOR FREE“
- universali GPS taikomoji programa (App)

Integruota lauko pakraščio ir dalies
kontrolė
„CALIBRATOR FREE“ yra puiki ir lanksti taikomoji programa (App), skirta GPS kontroliuojamam galulaukės valdymui. Taikomoji programa (App) veikia standartinėje App
planšetėje kaip „plug and play“ įrenginys.
Reikiamą techninę įrangą sudaro GPS antena ir bevielis iZURF WiFi komunikacijos
modulis, prijungtas prie kalibratoriaus ZURF.
Padengimo žemėlapiai per GPS
„CALIBRATOR FREE“ taikomąją programą
(App) sudaro kintamo padengimo srauto
galimybė, pritaikant skirtingus trąšų kiekius pagal padėtį lauke. Kintamo padengimo žemėlapiai gali būti paremti derliaus
žemėlapiais, jutikliniu nuskaitymu per dronus, palydovinėmis nuotraukomis ar dirvoželio mėginiais.
Padengimo žemėlapis yra paremtas plačiai
pripažįstamu ir priimamu SHAPE failo formatu, kadangi dauguma lauko valdymo programinės įrangos gali tvarkyti šio tipo failus.

padidinant ar sumažinant kiekį, pagrįstą dirvožemio ir pasėlių potencialu. Tai užtikrina
vienodesnį augimą ir dar daugiau pasėlių
derliaus.
Per „CALIBRATOR FREE“ taikomąją programą (App) taip pat galima teisiogiai komunikuoti su pasėlių jutikliu, matuojančiu
augalo maistingųjų medžiagų reikalavimus.
Šis metodas leidžia prognozuoti faktinį azoto poreikį realiu laiku ir tuo pačiu metu automatiškai sureguliuoti barstytuvą, kad būtų
išbarstomas optimalus kiekis.
Pilna dokumentacija
Po lauko paskleidimo planšetė išsiunčia el.
pranešimą su darbo ataskaita kaip dokumentą, kuriame apibrėžiamas lauko pavadinimas, kiekis, darbinis plotis ir pan.
Vienas lankstus sprendimas
Calibrator FREE sistema veiks su bet kurios
markės ar modelio traktoriumi, vadinasi, yra
visiškas universalumas.

Tarp daugelio privalumų, naudojant padengimo žemėlapius šiuolaikiniame žemės ūkyje, yra gebėjimas perskirstyti mineralines
trąšas, siekiant geriausio galimo derliaus,

Pažiūrėkite patys. Tiesiog parsisiųskite taikomąją programą (App) iš Google Play* ir paleiskite
demonstracinę versiją tiesiai Android planšetėje.

Android, Google Play ir Google Play logotipas yra Google Inc. prekiniai ženklai.

PRISIJUNGIMO GALIMYBĖ

Naudokite Android planšetę pilnai automatinei dalies kontrolei ir kintamo kiekio
padengimui per GPS. Ji teikia galimybę atnaujinti net seniausią ūkio traktorių į
naujausią GPS technologiją.

GPS orientavimo nustatymas tiesiomis arba lenktomis A - B
linijomis.

Lauko ataskaita su pilna dokumentacija yra automatiškai sugeneruojama kaip PDF ir CVS failas.

Sudarykite savo pačių padengimo žemėlapius, ir parsisiųskite failus
– tai padaryti labai lengva.
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Idealiai tinka fiksuotoms galulaukių linijoms
- jokių papildomų ratų žymių pasėliuose ties
galulauke
Įjunkite galulaukių linijų režimą
Be 100% perdengimo ir lengvo nustatymo
centrinė sistema turi esminį pranašumą. Sistema vienodai paskirsto trąšas nuo barstytuvo artimos aplinkos per visą paskirstymo raštą. Dėl šios priežasties apsisukimas
galulaukėje gali būti atliekamas pačioje
galulaukės zonoje, o ne javuose tarp galulaukės ir jos ribos. Žalos javams išvengiama, kai nereikia daryti posūkio javuose.
„TempoTracker“
Išskirtinė BOGBALLE „TempoTracker“ programinė įranga yra integruota sekcijų kontrolės dalis; „TempoTracker“ sukurta tam,
kad būtų galima automatiškai kontroliuoti
uždarymo ir atidarymo padėtis galulaukėje.

SUMANUS GREITIS

Centrinė paskleidimo sistema paskirsto trąšas išilgai viso barstytuvo. Todėl apsisukimas lauko pakraštyje atliekamas galulaukės linijoje, o ne pasėliuose tarp galulaukės ir jos krašto. Reikšmingos pasėlių žalos ir nuostolių
išvengiama, nes nereikia pasukti į pasėlius.

„TempoTracker“ programinė įranga apskaičiuoja Paleidimo/Sustabdymo padėtis, remiantis važiavimo į priekį
greičiu, išeiga ir darbiniu pločiu.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

12 M

14 km/h

12 M

Važiavimo į priekį greitis link galulaukės yra įprastai mažesnis nei važiavimo į priekį greitis, važiuojant į lauko vidų.
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„Dual Dynamic“
sekcijų kontrolei.

„Dual Dynamic“
„Dual Dynamic“ apjungia „Dynamic Section Control“ asimetrinį paskleidimo modelį,
atliekamą galulaukėje pleišto formos lauke,
su „Dynamic Differential Control“ – kintama
išeiga / diferencijuotu padengimu į kairę ir
dešinę.
„Dynamic Section Control“
„Dynamic Section Control“ sureguliuoja ir
kontroliuoja paskleidimo raštą pagal lauko
formą, pavyzdžiui, kampuotose galulaukėse
ar pleišto formos laukuose. Sekcijų skaičius
iš esmės yra begalinis – visa tai atvaizduojama valdiklyje kaip pagrindinės sekcijos ir
jų dalys. Kontrolė atliekama, pagrindines
sekcijas skirstant į „neriboto“ ir „dinamiško“
srauto ir palaipsniui atidarant ir uždarant
„sekcijas“.
Sistema automatiškai atidaro ir uždaro barstytuvo sklendes tose vietose, kurios jau padengtos trąšomis – kaip ir galulaukėje.

Asimetrinis paskleidimo modelis
Dinamiškos sklendės kuria asimetrinį paskleidimo raštą, pakeičiant raštą ir tuo pačiu
metu sumažinant kiekį kampuotame ar pleišto formos plote. Laipsniškas perėjimas
užtikrina optimalų ir tolygų padengimą persidengiančiuose plotuose, iki minimumo sumažina per didelio ar per mažo padengimo
riziką ir užtikrina teisingą padengimo kiekį
visame lauko plote.

PA S K L E I D I M A S P L E I Š T O F O R M O S L A U K E

Dinaminė kontrolė neaktyvuota

Dinaminė kontrolė aktyvuota

Visos dalys atidarytos

6 pilnos dalys uždarytos
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

Simetrinio paskleidimo modelis
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Asimetrinio paskleidimo modelis 6 iš
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100%

PADENGIMO ŽEMĖLAPIS
- PIRMIEJI SUMANYTOJAI
1991 m. BOGBALLE buvo pirmasis barstytuvų
gamintojas, pasiūlęs GPS paremtą kintamo kiekio
padengimą.
Šiandien mes siūlome dinaminę diferencialinę kontrolę, kuri valdo tiek padengimo kiekį, tiek paskleidimo raštą.
Barstytuvo sklendės kontroliuoja ir keičia trąšų padengimą per darbinį plotį. Tada planuojamas padengimas pagal padengimo žemėlapį yra pritaikomas laipsniškais perėjimais.

50%

125%
100%
75%
50%

Dažnai programinių įrangų sistemos mato lauką
kaip mažus individualius ir griežtai atskirtus plotus,
tačiau realybėje perėjimas nuo vieno ploto prie kito
yra labiau laipsniškas su sklandžiais pasikeitimais.
Mūsų dinaminė diferencialinė kontrolė pritaiko kiekį ir jį paskleidžia palaipsniui, kad atitiktų faktines
lauko sąlygas.
Mūsų CALIBRATOR FREE apskaičiuoja kiekį per
darbinį plotį, automatiškai koreguojamas paskirstymas už barstytuvo. Tai užtikrina optimalų padengimą – taip pat ir persidengiančiuose plotuose (žr. 36
puslapį).
Mūsų CALIBRATOR ir ISOBUS sprendimai leidžia
plačiam GPS valdomų valdiklių asortimentui atlikti
diferencialinį padengimą (žr. 34 puslapį).

Padengimo žemėlapis
CALIBRATOR FREE transformuoja padengimo žemėlapį į laipsniškus ir sklandžius perėjimus.

Android planšetė
Padengimo žemėlapiams naudokite standartinę Android planšetę su CALIBRATOR FREE taikomąja programa (App).

100%

PA D E N G I M O Ž E M Ė L A P I S

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

125%

125%

75%

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

125%
100%
75%
50%

Aukščiausio lygio lankstumas

Diferencialinis padengimas nuo 150 kg/ha iki 450 kg/ha 28 metrų plote.
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Mes galime pakelti
ir galime transportuoti.

M45-Trail ir M35-Trail
Jei jūsų poreikis – su mažesniu traktoriumi
vežti didelį barstytuvą, tuomet rasite puikų
variantą mūsų velkamų važiuoklių programoje. Reguliuojamas vėžių plotis suteikia
galimybę pritaikyti daugumai pasėlių eilių
pločių variantų. Žinoma, barstytuvas vis tiek
gali būti naudojamas su 3-jų taškų pakabinimo mechanizmu, pavyzdžiui, vėlyvajam
papildomam padengimui. Mūsų velkama
važiuoklė gali būti naudojama kartu su visais „M“ linijos barstytuvais, išskyrus M60W
modelį.
BXL1300
Didžiųjų maišų „Big Bag“ kėlimo įtaisas BXL
1300 yra montuojamas prie barstytuvo 3-jų
taškų pakabinimo mechanizmo, tai leidžia
vienam žmogui valdyti mašinos pakrovimo ir
paskleidimo funkcijas. Padėkite didįjį maišą
lauke ir padidinsite pajėgumą 3-5 ha / val.
Teleskopinė ar hidraulinė strėlė gali pakelti
didįjį maišą tiesiai nuo žemės ar nuo priekabos. Maksimali keliamoji galia yra 1300
kg.
Pagrindiniame kėlimo cilindre yra įmontuotas nuo staigių kritimų saugantis vožtuvas,
kuris užtikrina saugumą darbo metu. BXL
1300 gali būti sumontuotas barstytuvuose,
kurių talpa siekia iki 3300 litrų.

M E S PA K E L S I M E K R O V I N Į

BXL 1300 gali pakelti iki 1300 kg ir gali būti įmontuotas
barstytuvuose, kurių talpa iki 3300 litrų.

M45-Trail barstytuvams iki 4500 kg.

M35-Trail barstytuvams iki 3500 kg.

Barstytuvas gali būti nuimtas ir naudojamas vėlesniam
papildomam aukštų pasėlių padengimui.
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M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus

VISI MODELIAI

Įranga
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ (rankinis)
Paskleidimas galulaukėje „nuo krašto“ (rankinis)
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ / „nuo krašto“ (rankinis)
Nuotolinis valdymas kabeliu paskleidimui galulaukėje
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ (elektrinis)
Paskleidimas galulaukėje „nuo krašto“ (elektrinis)
Paskleidimas galulaukėje „iki krašto“ / „nuo krašto“ (elektrinis)
GTV c/w inercinė mova
Vandeniui atspari perkrovos mova
Sietai ir kūgis
Viršutinioji konsolė
Pokrypio indikatorius barstytuvo sureguliavimui
Purvo skydai
Sukamoji srauto išleidimo anga su 4 išvadais (0-650 kg/min)
Dinaminė sekcijų kontrolė
Standartinė sekcijų kontrolė
iZURF komunikacijos modulis
iZURF skirta GPS antena
Reflektoriaus plokštė, įskaitant GLOW LED transportavimo šviesas
Saugos juosta, atitinkanti standartą EN 14017
Bunkerio dangtis, sulankstomas ir leidžiantis pilnai atidaryti angą
Transportiniai ratai rankiniam transportavimui
Kopėčios, sulankstomos
Kopėčios, montuojamos iš šono
Sietai, montuojami viršuje, pilno dydžio
Plačios apsaugos, skirtos plačioms padangoms
Redukcinė pavara, 1000/540 ir 540/540 sūkių, įskaitant transportavimo ratus.
Hidraulinė pavaros sistema, skirta barstymo įrenginiui.
Srauto kontrolė, tepalų srauto / sūkių valdymas
Išorinė jungtis Ø37 mm
Adapteris 4N kategorijos keltuvui
Maišytuvas žolės sėkloms
„S“ indikatorius kiekio nustatymui
Bandymo rinkinys trąšų analizei, krepšys, įskaitant „D“ indikatorių ir „F“ indikatorių

Greičio įvesties lizdas ISO 11786
Kalibratoriui skirtas indukcinis rato jutiklis
Papildomas atbulinis vožtuvas,
neleidžiantis tepalui ištekėti iš hidraulinio nuotolinio valdymo cilindro

Standartinė įranga
Papildoma įranga
Nėra

Kiekvienoje šalyje ar rajone gali būti konkrečių reikalavimų dėl reflektorinių plokščių dydžio, formos, spalvos ar vietos. Dėl papildomų reikalavimų
susisiekite su vietos institucijomis. Traktoriaus panelyje gali būti rodomos klaidingos indikacijos apie transportines šviesas. Jei taip įvyksta, tai yra
susiję su labai mažu LED žibintų energijos suvartojimu.

ĮRANGA IR PRIEDAI
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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

Neto 3300 l / 3630 kg
Neto 4050 l / 4450 kg

Neto 2125 l / 2330 kg
Neto 2350 l / 2500 kg
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Neto 3000 l / Maks. 3000 kg

Neto 4500 l / Maks. 4500 kg

Neto 3000 l / 3300 kg

Neto 1800 l / 1980 kg

Neto 2675 l / 2940 kg

Neto 2550 l / 2800 kg

Neto 1575 l / 1730 kg

Neto 5550 l / Maks. 6000 kg

Neto 5250 l / 5770 kg

Neto 4800 l / 5280 kg

Neto 1800 l / 1980 kg

M35W / M35 pagrindas

Neto 1250 l / 1370 kg

Neto 3450 l / Maks. 3500 kg

Neto 3300 l / Maks. 3500 kg

Neto 3000 l / 3300 kg

Neto 2700 l / 2970 kg

Neto 2550 l / 2800 kg

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Maks. 118 cm

Neto 4500 l / 4950 kg

Neto 4050 l / 4450 kg

M60W plus

Min. 170 cm - Maks. 200 cm

Min. 180 cm - Maks. 210 cm

Neto 2250 l / 2470 kg

Neto 1800 l / 1980 kg

VISI MODELIAI

M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

30 cm

20 cm

cm

MODELIAI
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

Litrai

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

Kilogramai 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

Bunkerio plotis (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Bunkerio gylis (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

Darbinis plotis A
Metrai

Talpa

Grynasis svoris
Kilogramai (min. / maks.)

Bunkerio matmenys

Pripildymo anga (cm)

Atstumas nuo apatinių trauklių šarnyrų centro iki svorio centro
Metrai

0,85

0,71

Valdymo blokas
Kalibratorius ZURF
Kalibratorius ICON
ISOBUS valdiklis
iZURF WIFI modulis c

Hidraulinis

Barstymo rašto kontrolė
Sistema „Section Control Dual Dynamic“ +VRA
Sistema „Section Control Standard“ +VRA

Išorinis GPS, parengtas darbui D

Kokybės kontrolė
Svėrimo sistema
Rankinis kalibravimas
Pilnai automatinis kalibravimas
Išmani kontrolė
Greičio sąsaja

Standartinė įranga
Priklausomai nuo modelio
Papildoma įranga
Nėra

Priklauso nuo trąšų tipo
Tankis 1,1 kg/l. Ašies apkrova viešuose keliuose turi atitikti šalies reikalavimus
Gali būti naudojama tik barstytuvams su kalibratoriumi ZURF
Gali būti naudojama tik barstytuvams su kalibratoriumi arba ISOBUS valdikliu
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SURASKITE ARTIMIAUSIĄ PREKIAUTOJĄ ADRESU:
www.bogballe.com

SURASKITE MUS VISAME PASAULYJE
Galite rasti BOGBALLE barstytuvus daugiau nei 100 valstybių visame pasaulyje ir kiekviena šalis turės savo skirtingus standartus, kaip turi veikti barstytuvas. Vis dėlto visoms šalims būdinga tai, kad visos jos tikisi tikslaus trąšų padengimo. Tai yra mūsų
plataus asortimento priežastis, kuri tiksliai įgyvendina šį reikalavimą, nesvarbu, ar tai būtų paprastas rankiniu būdu valdomas
barstytuvas, ar pats pažangiausias barstytuvas su pilnai automatizuotais sprendimais ir GPS kontrole.
Mes parduodame savo barstytuvus per vietinius prekybos atstovus, kurių kiekvienas turi gilių žinių apie vietos sąlygas. Kadangi
tai papildo faktas, jog barstytuvo standartiniai komponentai yra veiksmingi per visą pilną produkto programą, jūsų barstytuvas
garantuotai visada išliks geriausios būklės. Taip pat užtikrinamas pasirengimas tiekti atsargines detales jūsų vietovėje.
BOGBALLE yra saugus pasirinkimas bet kuriuo atveju – ne vien tik dėl pasitikėjimo jausmo, kad brangios trąšos bus tiksliai išbarstytos lauke, bet ir dėl bendrų išlaidų, patiriamų per visą barstytuvo veikimo trukmę.
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DAUGIAU INFORMACIJOS RASITE ADRESU:
www.bogballe.com

UAB "Konekesko Lietuva"
Verslo g. 9, Kumpių km
LT-54311 Kaunas, Lietuva
www.konekesko.lt

Prekiautojas:
0412-LT 02-18 V01

Importuotojas:

