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COMPANIA DIN SPATELE CELUI MAI BUN
ȘI MAI MARE DISTRIBUITOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE MINERALE.
Suntem unul dintre producătorii de top la nivel mondial de distribuitoare pentru îngrășăminte minerale. Timp de 365 de zile
pe an ne gândim, dezvoltăm și producem cele mai bune tehnici de dispersie a îngrășământului mineral - o pasiune care
durează de generații.
În 1934, în satul Bogballe, fondatorul nostru, Anders Peter Laursen a început să fabrice echipamente pentru producția
cărnii de pui. Vremurile s-au schimbat și la începutul anilor 1950, am început să ne concentrăm pe bine-cunoscutele noastre distribuitoare albastre de îngrășământ. În prezent, compania BOGBALLE A/S este condusă de a treia generație, care
continuă tradiția cu mândrie.
Funcționalitatea optimă și design-ul ușor de utilizat, se bazează pe anii de experiență practică și colaborarea cu fermierii
din întreaga lume.
Avem la dispoziție unități de producție cu cea mai recentă tehnologie, combinate cu facilități de testare la scară largă, care
și-au dovedit eficiența în dezvoltare în hala noastră de testare. Lucrăm întregul an la analizarea specificațiilor îngrășămintelor, la testarea și elaborarea unor fișe de diseminare, folosind anual mai mult de 200 de tone de îngrășământ. Hala noastră
de testare este cea mai mare din Europa și cea mai avansată din punct de vedere tehnologic, fiind și singura facilitate
configurată cu două sisteme pentru gestionarea testelor 2D și 3D.
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BOGBALLE A/S nu exclude anumite erori de editare, erori tehnice sau erori tipografice. Toate produsele BOGBALLE fac obiectul dezvoltării continue. De aceea,
informațiile din această broșură pot fi modificate fără notificare.
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AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)

Aplicare, performanță și capacitate de top.
Următorul nostru distribuitor de îngrășământ va fi fără îndoială unul albastru cu galben. Suntem de asemenea siguri că acest distribuitor trebuie să aibă un sistem de cântărire, deoarece avantajele acesteia sunt clare, în special
pentru gestionarea variațiilor de îngrășământ.

Finn Nielsen (DK)

Am folosit de asemenea distribuitorul pe durata întregului
sezon, atât pentru fertilizare, pelete pentru limacși, cât și
pentru perioada de după recoltare. Utilizarea versatilă înseamnă că nu este un simplu distribuitor de îngrășământ.
Aceste lucruri fac ca distribuitorul BOGBALLE să fie un
instrument eficient din punct de vedere al costurilor, reducând cheltuielile cu investițiile în utilaje suplimentare.

TESTE INTERNAȚIONALE

SUCCES CONTINUU
Suntem specializați în tehnici de împrăştiere și precizie. Este nevoie de curaj și încredere în sine pentru a afirma acest lucru, însă ne-am specializat în
acest domeniu, având în vedere că ne concentrăm
pe un singur produs de nișă timp de 365 de zile
pe an.
Atenția în proporție de 100% asupra funcționalității,
preciziei și proiectării, ne conferă competența de a
dezvolta ceea ce noi denumit „cel mai bun distribuitor de îngrășământ din lume”.
Pe parcursul anilor am participat la mai multe evenimente internaționale de testare - întotdeauna cu
o performanță excelentă. Rezultatele testelor au
demonstrat întotdeauna că oferim precizie absolută atunci când este vorba despre competența noastră de bază - distribuirea de îngrășământ mineral.

Test internațional executat de Top Agrar
Coeficient de variație: 3,7%
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DEȚINEȚI ATUURI FĂRĂ SĂ RISCAȚI
Noua gamă M este pregătită și este mai dinamică decât oricând. O multitudine de caracteristici actuale, inovatoare vă oferă
posibilitatea de a îndeplini sarcinile de azi și pe cele viitoare.
Design-ul distribuitorului și versatilitatea controlului calității face ca acest utilaj să fie mai mult decât un simplu distribuitor
de îngrășământ, care deține cel mai puternic atu prin prisma tehnicii impresionante de dispersie.
Cu alte cuvinte, o investiție în distribuitorul din gama M, conferă fiabilitate în timpul lucrărilor din teren, prin atenta gestionare a îngrășămintelor de mare valoare și aplicarea acestora cu precizie maximă - exact așa cum v-ați dori!

A R G U M E N T E I N C O N T E S TA B I L E

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Lățimea de lucru
12-42

Capacitatea
Litri

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

Kilograme

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

Unitate de comandă
DISPOZITIVUL DE
CALIBRARE ZURF
DISPOZITIVUL DE
CALIBRARE ICON
Controlerul ISOBUS
Modul iZURF WIFI *

Hidraulic
Standard
În funcție de model
Extra
Indisponibil
Numai cu DISPOZITIV DE CALIBRARE ZURF
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3 modalități rapide pentru
setarea simplă și eficientă.

Sistemul de cântărire
Dacă alegeți un distribuitor cu sistem de
cântărire, ajustarea distribuitorului se face
complet automat. Debitul de îngrășământ
este controlat de sistemul de cântărire și
deschiderea duzelor de evacuare este ajustată în funcție de doza aplicată și viteza
efectivă de deplasare.
Controlul calității, indiferent de viteză
Dacă alegeți un distribuitor cu sistem de
control al calității independent de viteza de
deplasare, atunci tastați indicele debitului
definit în fișele noastre de dispersie. Ca alternativă, utilizați indicatorul S, pentru a defini debitul unui anumit tip de îngrășământ.
Comandă manuală sau de la distanță
Dacă alegeți un distribuitor cu control hidraulic sau manual, utilizați setările în fișele
noastre de dispersie sau folosiți indicatorul
S, pentru a stabili setările pentru un anumit
îngrășământ.

Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.
Apple și logo-ul Apple sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Magazinul cu aplicații este o marcă de servicii aparținând Apple Inc.

S E TA R E FA C I L Ă

Cele mai recente fișe actualizate de dispersie sunt disponibile prin aplicație sau pe web.

Indicatorul S este ușor de folosit și testarea completă a
debitului unui anumit îngrășământ, se execută în câteva
minute.

Distribuitoarele echipate cu sistem de cântărire sunt calibrate automat, din mers, astfel
încât nu este necesară testarea manuală a debitului.
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M60W, M45W, M35W

Detectarea neregulilor prin sistemul de cântărire

Detectarea neregulilor prin comanda inteligentă

CINE CÂNTĂREȘTE DEȚINE CONTROLUL ABSOLUT
PESTE 30 DE ANI DE DEZVOLTARE.

Ca pionier al tehnicii de cântărire, Bogballe a continuat să dezvolte și să perfecționeze sistemul de cântărire pe durata
ultimilor 30 de ani. În prezent, acesta este un sistem care definește cele mai înalte standarde ale dispersiei precise.
Tehnica se bazează pe principiul 1:1, prin care se monitorizează continuu greutatea conținutului efectiv al buncărului de
alimentare. Debitul evacuat din buncărul de alimentare este reglat cu precizie, pentru a respecta cantitatea vizată (kg/ha).
Această posibilitate de introducere directă oferă 100% control atât asupra cantității aplicate, cât și asupra conținutului, în
timpul lucrărilor din teren.
Folosim o celulă de cântărire robustă, de 6 tone, legată la un cadru dublu, absolut paralel, care face ca numai conținutul
efectiv al buncărului de alimentare să fie măsurat. O tehnică de cântărire fără compromisuri, pentru precizie totală.
Sistemul monitorizează continuu debitul curent și transmite informații utilizatorului prin DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
sau terminalul ISOBUS.

CEA MAI BUNĂ TEHNICĂ DE CÂNTĂRIRE

COMANDA INTELIGENTĂ
- PRECIZIE DUBLĂ DE VERIFICARE
Pentru o cântărire precisă în toate condițiile, distribuitorul este echipat cu o caracteristică de comandă inteligentă (CI), care combină două elemente
importante, respectiv un accelerometru și un inclinometru.
Accelerometrul înregistrează și separă proeminențele și șocurile rezultate în urma deplasării pe teren
accidentat, astfel încât se înregistrează numai conținutul efectiv și real al buncărului de alimentare.
Inclinometrul înregistrează poziția distribuitorului
prin comparație cu orizontala, pentru control cu
precizie, chiar și atunci când lucrați în pantă sau
de-a lungul pantelor.
Diagrama prezintă citirea celulei de cântărire în
timpul distribuirii în câmp. Linia roșie CI prezintă
modul în care comanda inteligentă poate monitoriza semnalul greutății și elimina valorile incorecte,
pentru a oferi o citire reală a greutății. Comanda
inteligentă este o necesitate fiabilă pentru executarea calibrării automate totale, în continuă mișcare,
pentru controlul automat al cantității aplicate.

Control 100%
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CANTITATE PRECISĂ ȘI CONTROL EFICIENT DE LA 0 - 650 KG/MIN.
Distribuitorul din gama M este unul de mare capacitate, dotat cu o duză de evacuare rotativă a debitului, pentru setarea precisă a cantității între 0 și
650 kg/min. Puteți alege dintre patru poziții diferite
ale duzelor de evacuare, pentru o precizie maximă
de la cantități foarte mici, la unele foarte mari.
Această posibilitate sporește versatilitatea distribuitorului, adăugând mai multe utilizări, de la distribuirea fertilizatorului, la semințe și pelete pentru
limacși.
La deschiderea completă, distribuitorul are o capacitate imensă de până la 650 kg/min ... echivalentul
aplicării a 600 kg/ha la 36m, la o viteză de deplasare de 18 km/h!
Integrarea dintre cele patru ieșiri de debit și controlerele noastre electronice oferă posibilitatea de
setare facilă și logică.

0 - 650 Kg/min.

MAI MULT DECÂT UN DISTRIBUITOR DE ÎNGRĂȘĂMINTE

[OPRIT]

Maximum
până la 650 Kg/min.

Standard.
până la 300 Kg/min.

Minimum
până la 75 Kg/min.

Micro.
0,5-15 kg/min.
>2,5 kg/ha
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Șablon de împrăştiere pe stânga cu
180° suprapunere

Șablon de împrăştiere pe stânga cu
50% din cantitate

Șablon de împrăştiere pe dreapta cu
180° suprapunere

Șablon de împrăştiere pe stânga cu
50% din cantitate

Șablon de împrăştiere dreapta + stânga
Suprapunere 180° + 180°

Șablon de împrăştiere dreapta + stânga
Cantitate 100%

Tăvi de testare
În cazul în care aveți îndoieli referitoare la calitatea
fizică a îngrășământului, este bine să vă asigurați întotdeauna că distribuitorul este ajustat corect, folosind
tăvile de testare.

Cilindri de măsurare
Șablonul perfect de distribuire cu suprapunerea corectă, se realizează atunci când conținutul celor șapte
cilindri de măsurare este aliniat.

CEL MAI BUN SISTEM DE ÎMPRĂŞTIERE

ÎMPRĂŞTIERE ÎN CENTRU.
OPTIMĂ PENTRU ÎMPRĂŞTIEREA
NORMALĂ.
Sistemul nostru de distribuire în centru, cu discurile
care se învârt unele către altele, este recunoscut
ca fiind un sistem de înaltă precizie, cu minimum de
setări. În practică, acest lucru înseamnă siguranță
maximă, pentru a obține o distribuire uniformă.
O suprapunere completă, de 180 de grade, între
cele două discuri, înseamnî că partea din dreapta și cea din stânga a distribuitorului nu necesită
ajustare individuală pentru executarea distribuirii
corecte prin suprapunere. Ambele discuri acoperă
întreaga suprafață, astfel încât nu este nevoie de
setări suplimentare.

Lățime de lucru de 24 de metri

-24

0

24

Lățime de lucru de 36 de metri

-36

0

36
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NUMAI PE MARGINE
Distribuirea îngrăsământului pe margini, se bazează pe sistemul excentric de distribuire. Direcția de rotație a discurilor de distribuire este în sens
opus, creând astfel două șabloane individuale de
distribuire ... un șablon către partea abruptă de pe
margine cu întrerupere bruscă și un alt șablon cu
lățime completă pe suprafața de teren.
Partea din spate a cuvelor de distribuire este utilizată pentru distribuirea pe margini și este concepută pentru a genera jumătate din lățimea de distribuire în partea dreaptă a distribuitorului.
Șablon de distribuire pe direcția înainte
la distribuirea pe margini.
Șablon de distribuire pe direcția înainte pe marginile terenului asigură fertilizarea corectă a întregului
teren, inclusiv în colțuri. Cantitatea de fertilizator
de pe marginea laturilor poate fi ajustată liber, prin
schimbarea turațiilor PTO, în funcție de cerințele
specifice.

Principiile marginilor

36

12

0

Strategii diferite pentru margini
Turațiile PTO determină șablonul pentru haturi. Fie
cantitatea minimă, medie, fie maximă pe margine.

Distribuirea pe părţile de pe margine
În plus, oferim un sistem de formare a marginilor, cu posibilitatea de a distribui îngrășământul printr-un singur disc, care
distribuie de pe margine în câmp. Acest sistem determină un șablon de împrăştiere prin cădere abruptă pe margine, de la
100% din cantitatea de îngrășământ la lipsa totală a acestuia, pe o distanță de 1,5 metri.

SISTEMUL OPTIM DE ÎMPRĂŞTIERE

De la margine

La margine
Șablon de împrăştiere pe stânga
cu suprapunere 110

Șablon de împrăştiere pe dreapta
cu suprapunere 110

Șablon de împrăştiere dreapta + stânga

Distribuirea pe părţile
de pe margine
60

48

24

0

Distribuirea pe părţile
de pe margine
60

36

12

0
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Know-how integrat
din fabrică.

Tehnica de distribuire BOGBALLE este concepută având ca punct central necesitatea
minimă a setărilor și ajustărilor. Know-howul și experiența noastră reprezintă o parte
integrantă din distribuitor, astfel încât setările complicate nu sunt lăsate în seama operatorului.
Fără ajustare manuală
Duza de evacuare este concepută pentru
corecția automată a punctului de picurare și
în mod independent față de cantitatea distribuită - fără setare manuală - obținând întotdeauna un șablon uniform de împrăştiere.
Chiar și în timpul aplicării cu cantitate variabilă sau la activarea sistemului de distribuire cu diferențial dinamic sau la schimbarea
cantității în funcție de condițiile culturii sau
la simpla schimbare a vitezei de înaintare
- sistemul de evacuare compensează automat, pentru păstrarea distribuirii precise și
uniforme.
Debit constant
Malaxoarele noastre, care se învârt liber,
asigură un debit constant și manipularea
deosebit de atentă a îngrășământului. Design-ul unic asigură un debit constant, fără
deviații și blocaje.
Malaxoarele excentrice, nealimentate cu
curent electric, ajustează automat viteza de rotație, în funcție de starea sau tipul
îngrășământului. Viteza de rotație variază între 10 turații la distribuirea unui îngrășământ
ușor cu debit ridicat și până la 60 turații pe
minut, la distribuirea unui fertilizator grosier.
Conul care protejează malaxorul, previne
supraîncălzirea și creează un debit constant
din momentul umplerii buncărului de alimentare și până la golire.

Discuri mari de împrăştiere
Discurile mari și plate de împrăştiere diseminează uniform îngrășământul pe întreaga
suprafață. Folosind duza dublă, asimetrică și
unică de evacuare, discurile respectă șablonul de împrăştiere care acoperă o suprafață
de 180 de grade, indiferent de cantitate, lățimea de lucru sau tipul fertilizatorului.
Distanța minimă de picurare
Distanța mică de picurare de la duzele de
evacuare, la discul de distribuire asigură
faptul că șablonul de împrăştiere nu este influențat de terenul înclinat sau în pantă. Nu
sunt necesare ajustările sau corecțiile.
Virajul în locul potrivit
Pe lângă suprapunerea de 100% și setarea
facilă, sistemul de centrare are un avantaj
crucial. Acesta distribuie îngrășământul din
apropierea distribuitorului și de-a lungul
șablonului de împrăştiere. Virajul pe margine poate fi finalizat astfel în linia paralelă a
marginii și nu în cultură. Se evită astfel deteriorarea semnificativă a culturii, prin faptul
că nu trebuie să virați în cultură.

Se utilizează același linii paralele și roți pentru
haturi, ca în cazul pulverizatorului. Șablonul de distribuire în centru este apropiat de distribuitor și nu
necesită virajul în afara liniilor paralele ale haturilor.

CEL MAI BUN SISTEM DE ÎMPRĂŞTIERE

Lățimea de lucru: 28 m la 250 kg/ha

-25

-20

-15

-10

-5

0
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Deschiderea asimetrică a obturatoarelor unice, cu cantitate dublă, păstrează punctul de picurare în poziția corespunzătoare, indiferent de cantitate
aplicată și viteza de deplasare.

Discurile mari și plate de distribuire eliberează îngrășământul uniform,
pe o suprafață de 180 de grade.

Malaxorul care se rotește liber, păstrează un debit constant al
îngrășământului, prin rotirea excentrică și atentă.
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Tehnica distribuitorului
- unde detaliile contează.

Efectul de turbină
Tehnica noastră de distribuire folosește efectul de turbină generat de rotația cuvelor de
distribuire. Un flux de aer este ghidat prin
deschiderile de protecție, creând un vid controlat, care distribuie îngrășământul uniform
pe discul de distribuire, pentru a optimiza
rezultatul distribuirii.
Oțel inoxidabil
Utilizarea extinsă a oțelului inoxidabil împiedică corodarea și protejează suprafețele vopsite contra deteriorării cauzate de
îngrășământ.
Acces facil pentru ajustare
Distribuitorul este echipat cu două nivele cu
bulă de aer, pentru verificarea unghiului tractorului și a distribuitorului.
Racordul superior este dotat cu o nivelă cu
bulă de aer, montată din fabrică și fixată pe
orizontală, în paralel cu discurile de distribuire. Acest lucru oferă posibilitatea dublei
verificări a calibrării corecte a nivelei reglabile cu bulă de aer.

CEL MAI BUN SISTEM DE ÎMPRĂŞTIERE

Rotația discurilor de distribuire extrag un flux de aer controlat prin deschiderile capacului de protecție și eliberează în
mod uniform îngrășământul pe discul de distribuire.

Nivela cu bulă de aer aflată pe racordul superior, este fixată în paralel cu discurile de distribuire și reprezintă punctul de
referință pentru calibrarea corectă a unghiului de lucru al distribuitorului.
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Panoul reflector
Suprafața fluorescentă a reflectorului este foarte eficientă și va reflecta cu o vizibilitate mai mare decât
alte panouri reflectoare tradiționale, chiar și în plină zi.
Reflectorul BOGBALLE îndeplinește standardul DIN
67520.

LED incandescent
- special dezvoltat de BOGBALLE
100% testate la apă și praf. Cele 55 de unități individuale cu LED oferă vizibilitate ridicată în toate condițiile.
Luminile LED-urilor incandescente sunt aprobate conform EMC 10.5 E6 și sunt clasificate ca IP69-K.

TRAFICUL ȘI SIGURANȚA

SIGURANȚĂ - ATÂT ÎN
TIMPUL LUCRĂRILOR PE CÂMP,
CÂT ȘI PE STRADĂ.
Siguranța este importantă atât în timpul lucrărilor
pe câmp, cât și în timpul transportului pe drumurile
publice. Soluțiile integrate pentru siguranță, au fost
luate în considerare în mod detaliat și atent, pentru
design și funcționalitate.
Cea mai mare vizibilitate - LED-uri incandescente
Luminile rezistente la apă IP 69, nu necesită întreținere și oferă un semnal de siguranță în trafic, cu
ambele lumini din spate și din față.
Mai mult decât un reflector obișnuit.
Panourile reflectoare mari DIN 67520 luminează
eficient distribuitorul - chiar și în plină zi.
Protecție eficientă
Distribuitoarele din gama M sunt dotate cu dispozitive de protecție contra părților rotative, fabricate
din oțel inoxidabil. Acestea îndeplinesc cerințele
EN 14017.

Lampa de gabarit
Lampa de gabarit orientată spre partea din față, marchează lățimea distribuitorului pentru traficul frontal.

Dispozitiv de protecție
Distribuitorul din gama M este dotat cu elemente de
protecție contra părților rotative, fabricate din oțel
inoxidabil. Acestea îndeplinesc cerințele EN 14017.
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Acces facil pentru curățare
Dispozitivele de protecție cu balamale pot fi deschise
în lateral, pentru accesul neobstrucționat la curățarea
dispozitivului de distribuire.

Deflectoarele de curățare
În spatele panourilor reflectoare se află puncte unice
de acces, care deviază apa folosită pentru curățare,
în zonele care nu sunt ușor accesibile în mod normal.

TRAFICUL ȘI SIGURANȚA

SERVICE-UL
CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA
Gândit în detaliu - până la capăt
La proiectarea șasiului s-a luat în considerare fluxul natural de lucru, punând accent pe curățare,
service și întreținere. Rezultatul asigură executarea rapidă și facilă a fiecărei operațiuni.
Acces neobstrucționat
Distribuitorul este echipat cu bare de siguranță și
dispozitive de protecție prinse cu balamale, care
oferă acces direct la dispozitivul de distribuire.
Curățarea rapidă și temeinică
În spatele panourilor reflectoare prinse cu balamale, veți găsi puncte de acces pentru deflectoarele
de spălare, care facilitează procesul de curățare.
În plus, o serie de deschideri de golire din șasiu,
fac posibilă chiar și curățarea zonelor ascunse.
Apărătorile de noroi, care protejează dispozitivul
de distribuire contra pietrelor și a noroiului împroșcat de roțile din spate ale tractorului, pot fi mutate
ușor prin glisare sau îndepărtate pentru curățarea
temeinică și eficientă.
Unealtă universală
O unealtă universală din oțel inoxidabil este amplasată în spatele panoului reflector din stânga.
Această unealtă este utilizată pentru fixarea cuvelor de distribuire, deschizând sitele și setând duza
rotativă de evacuare. Toate setările distribuitorului, care necesită o unealtă, pot fi executate prin
această unealtă universală.

Unealtă universală - întotdeauna aproape
Întotdeauna la locul potrivit. Unealta universală este
poziționată în panoul reflector pentru deschiderea sitelor, fixând cuvele de distribuire și setând duza rotativă
de evacuare.

Deschiderea sitelor
La curățare, încuietoarea sitei se deblochează cu ajutorul uneltei universale.
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Transmisie acționată hidraulic
sau mecanic

Transmisia este o unitate etanșată, umplută
cu lubrifiant de înaltă calitate, pentru a asigura protecția tuturor componentelor, pentru
o durată de viață îndelungată. Lubrifiantul
are o capacitate excelentă de rezistență la
uzură și protejează angrenajele contra suprasarcinii. În același timp, transmisia este
protejată de un ambreiaj cu frecare, complet
etanș, bazat pe două șaibe duble Belville,
care protejează contra deteriorării cauzate
de sarcinile extreme, în special la pornirea
sau oprirea PTO. Arborele PTO este montat
cu un cuplaj de cursă liberă.
Acționare hidraulică sau prin PTO
Puteți alege între două sisteme diferite, care
să acționeze dispozitivul de distribuire. Ca
echipare standard, distribuitorul este livrat
cu un arbore PTO, care include un cuplaj de
mers liber.
Ca opțiune, un sistem de antrenare hidraulic
este disponibil pentru operarea dispozitivului
de distribuire, care economisește combustibilul și cheltuielile. Sistemul hidraulic este o
soluție fiabilă și eficientă, care lucrează cu
turații mai reduse ale motorului tractorului,
spre deosebire de sistemul PTO tradițional.

TRANSMISIA ȘI SISTEMELE DE ANTRENARE

Sistemul de antrenare hidraulic este o soluție economică, care economisește combustibil.

Design-ul diferențiat, inclusiv patru transmisii, creează un sistem robust și
rezistent, cu o putere de două ori mai mare decât transmisia tradițională.
Transmisia este acoperită de o garanție din fabrică de trei ani.

Cuplajul de siguranță integrat, rezistent la apă și care nu necesită întreținere, protejează arborele PTO contra deteriorărilor cauzate de tractor
și transmisia în cazul pornirii PTO la turație mare a tractorului.

La distribuitoarele independente de viteză, turațiile PTO sunt
monitorizate direct pe ecran.
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TRATAREA ATENTĂ A SUPRAFEȚELOR DE LA A LA Z
În 1994, BOGBALLE a introdus vopsirea cu pudră,
deoarece această metodă s-a dovedit a fi cea mai
eficientă metodă de tratare a suprafețelor pentru
un distribuitor de îngrășământ. Vopseaua tip pudră
este extrem de rezistentă la uzură și impact și are
caracteristici excelente în ceea ce privește rezistența la coroziune.
Pregătirea lucrărilor perfecte de vopsire începe
odată cu primirea oțelului.
Procesul este complex și include următoarele etape:
•
•
•
•
•
•
•

Verificarea calității oțelului
Împroșcarea de alice metalice
Șlefuirea și debavurarea tuturor suprafețelor și
a muchiilor
45 de minute de curățare
Vopsirea cu pudră
Întărirea
Verificarea calității

Aplicarea pudrei se face prin încărcarea particulelor de pudră la 10-12000 de volți pentru a asigura
aderența statică suficientă.
Controlul calității asigură îndeplinirea standardelor
noastre ridicate de către toate componentele vopsite.

Fără muchii ascuțite
Toate componentele tăiate cu laser trec prin mai multe procese de șlefuire și debavurare. Cu cât șlefuirea
este mai bună, cu atât suprafața de aderență a vopselei, durabilitatea și calitatea sunt mai bune.

45 de minute de curățare
Fiecare componentă este curățată cu atenție în cadrul
unei proces de curățare în 7 etape. Suprafața perfect
curată este apoi punctul de plecare ideal pentru aderența maximă a vopselei tip pudră.

T R ATA R E A S U P R A F E Ț E L O R

Rezistă la peste 1000 de ore de testare a coroziunii.
Testul nostru sistematic de corodare durează 1008 ore
și este executat într-o atmosferă artificială, conform
standardului DS/EN ISO 9227.

Rezultatul final
„Flexi-coat” de la BOGBALLE este de 30 de ori mai
rezistentă decât o vopsea lichidă tradițională.
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Peste 45000 de teste de distribuire
Peste 45000 de teste la scară completă au fost executate în unitățile de testare BOGBALLE. Toată experiența și cunoștințele acumulate de noi sunt disponibile
pe bogballe.com sau pe aplicația noastră.

Executați propria analiză a îngrășământului
Echipamentul de testare evaluează și compară calitatea îngrășământului cu specificațiile furnizorului.
Rezultatul testării poate fi apoi comparat cu analiza
efectuată de noi pentru îngrășământ și disponibilă online, pentru a stabili setările recomandate pentru distribuitor.

T E S TA R E A Ș I D E Z V O LTA R E A

PESTE 50 DE ANI DE
EXPERTIZĂ
Ne interesează precizia și în 1964 am construit prima hală de testare. În prezent, avem la dispoziție
unități de testare foarte sofisticate, pe o suprafață
de 1600 m2.
Suntem singurul producător de distribuitoare de îngrășământ din lume, care execută atât teste 2D,
cât și teste 3D. Testul 2D este destinat în principal
fișelor de distribuire, iar testul 3D reprezintă baza
dezvoltării automate a controlului laturilor, controlului secțiuniipe margini și controlului vitezei variabile.
Peste 45000 de teste la scară completă au fost
executate în unitățile de testare BOGBALLE. Toată
experiența și cunoștințele acumulate de noi sunt
disponibile pe bogballe.com sau pe aplicația noastră.

Tehnologie dublă
Testul 3D - pentru analizarea distribuirii pe hat, efilări și la viteze variabile / aplicarea diferențiată. Testul 2D - potrivește identic distribuirea în câmp.
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ÎN FUNCȚIE DE MODEL

Unități de comandă
Posibilități nelimitate

DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF
Munca în teren este controlată eficient și
precis de DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
ZURF. Combinat cu sistemul de cântărire,
distribuitorul este transformat într-unul controlat 100% automat. Precizia și cantitatea
distribuită sunt perfecte, indiferent de modificările vitezei de deplasare și de condițiile
din teren.
Operarea este facilă, folosind o structură
logică a meniului. Înainte de a începe munca în teren, puteți descărca datele terenului
planificat, folosind un stick USB. După distribuire, activitatea efectivă în teren este transferată și documentată.
DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF este
inclus în echiparea standard a M60W, M45W
și M35W și îndeplinește toate cerințele pentru operarea, monitorizarea și înregistrarea
operațiunilor de distribuire. De asemenea,
este disponibil pentru M45 și M35.

DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ICON
DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ICON este
un controler pentru distribuitoarele M45 și
M35, fără sistemul de cântărire. Interfața
utilizatorului se bazează pe iconițe intuitive și controlează toate funcțiile importante,
pentru obținerea unui rezultat profesional.
Prin conectarea la PC prin cablu, datele din
teren sunt transferate la DISPOZITIVUL DE
CALIBRARE ICON.
Controlerul ISOBUS
Controlerul ISOBUS este o posibilitate pentru distribuitoarele cu sistem de cântărire.
Această soluție permite controlarea distribuitorului de către terminalul ISOBUS al
tractorului. Controlerul nostru ISOBUS îndeplinește standardul ISO11783 și controlează
toate funcțiile de pe distribuitoarele „W”. Un
conector de pornire conectează distribuitorul pentru rețeaua tractorului ISOBUS.

C O N E C T I V I TAT E

DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF

DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ICON

Controlerul ISOBUS
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Poate aveți deja un GPS?

Poate aveți deja o soluție GPS la ferma
dvs.?
Testăm continuu posibilitățile de conectare
a diverselor sisteme GPS externe, în serie, pentru DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
ZURF și DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
ICON. De aceea, aveți posibilitatea de a utiliza un sistem deja disponibil în ferma dvs.
Există posibilitatea de a conecta DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF la o serie de
sisteme GPS, folosind conexiunea în serie,
pentru a obține controlul automat și pornirea/oprirea automată la margini. Este necesară o interfață între cele două sisteme,
ca de exemplu AgLeader, Trimble, TeeJet și
TopCon.

C O N E C T I V I TAT E

TeeJet Matrix conectat la DISPOZITIVUL
DE CALIBRARE ZURF

Trimble CFX750 conectat la DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF

Terminal TeeJet Matrix conectat la DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF
35

M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
- aplicația universală de GPS

Control integrat pentru haturi și secțiuni
„CALIBRATOR FREE” este o aplicație
genială și flexibilă pentru gestionarea
haturilor, controlat prin GPS. Aplicația
funcționează pe o tabletă Android standard, ca unitate „conectată și pregătită de
funcționare”. Hardware-ul necesar include o
antenă GPS și un modul wireless de comunicare iZURF WiFi, conectat la DISPOZITIVUL DE CALIBRARE ZURF.
Hărțile aplicației prin GPS
Aplicația CALIBRATOR FREE include posibilitatea aplicației vitezei variabile, aplicând
viteze diferite pentru îngrășământ, în funcție
de poziția din teren. Hărțile aplicației cu
viteză variabilă se pot baza pe hărțile de
randament, citirea senzorilor prin drone, fotografii din satelit sau eșantioane de sol.
Harta aplicației se bazează pe formatul
de fișiere SHAPE, recunoscut și acceptat
la scară largă, deoarece majoritatea software-urilor de gestionare a terenului pot citi
aceste tipuri de fișiere.

Printre multiplele avantaje ale utilizării
hărților aplicației în agricultura modernă, există posibilitatea de a redistribui fertilizatorul
mineral, pentru a obține cel mai bun randament posibil, prin majorarea sau reducerea
cantității, în funcție de sol și de potențialul
culturii. Acest lucru asigură o creștere mai
omogenă și o cultură mai uniformă pentru
recoltare.
Folosind aplicația CALIBRATOR FREE,
aveți posibilitatea de a comunica direct cu un
senzor al culturii, care măsoară necesarul
de nutrienți al plantei respective. Această
metodă face posibilă estimarea necesarului efectiv de azot în timp real și, în același
timp, ajustarea automată a distribuitorului,
pentru aplicarea cantității optime.
Documentația completă
După distribuirea în teren, tableta expediază
un e-mail cu raportul sarcinii executate, sub
forma unui document care include denumirea terenului, cantitatea, lățimea de lucru,
etc.
O singură soluție flexibilă
Sistemul CALIBRATOR FREE va funcționa
pe orice marcă sau model de tractor, oferind
versatilitate completă.

Convingeți-vă singuri. Descărcați pur și simplu
aplicația din „Google Play” și executați versiunea demo direct pe o tabletă Android.

Android, Google Play și logo-ul Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

C O N E C T I V I TAT E

Folosiți tableta Android pentru controlul complet automat al secțiunii și aplicația
de viteză variabilă, prin GPS. Aceasta oferă posibilitatea actualizării chiar și a
celui mai vechi tractor din fermă cu cea mai recentă tehnologie GPS.

Setarea sistemului de ghidare prin GPS cu linii drepte sau
curbe A-B

Raportul din teren cu documentația completă, este generat automat sub formă de fișier PDF sau CSV.

Executați propriile hărți în aplicație și importați fișierele - ușor și simplu.
37

TOATE MODELELE

Ideal pentru linii paralele fixe
- fără urme suplimentare de roți în cultura cu haturi

Virajul în linia paralelă a hatului
Pe lângă suprapunerea de 100% și setarea
facilă, sistemul de centrare are un avantaj
crucial. Acesta distribuie îngrășământul din
apropierea distribuitorului și de-a lungul
șablonului de împrăştiere. Virajul pe margine poate fi finalizat astfel în linia paralelă a
marginii și nu în cultură. Se evită astfel deteriorarea semnificativă a culturii, prin faptul
că nu trebuie să virați în cultură.
TempoTracker
Software-ul exclusiv BOGBALLE TempoTracker este o parte integrantă a sistemului
nostru de control al secțiunii; TempoTracker
este conceput pentru controlul automat al
pozițiilor de închidere și deschidere pe margini.

VITEZĂ INTELIGENTĂ

Sistemul de centrare distribuie îngrășământul din apropierea distribuitorului și de-a lungul distribuitorului. Virajul
pe margine poate fi finalizat astfel în linia paralelă a hatului și nu în cultură, între hat și margine. Se evită astfel
deteriorarea semnificativă a culturii, prin faptul că nu trebuie să virați în cultură.

Software-ul TempoTracker calculează pozițiile de pornire / oprire, în funcție de viteza de deplasare, cantitate și
lățimea de lucru.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

12 M

14 km/h

12 M

Viteza de deplasare către hat este de regulă mai mică decât viteza de deplasare în teren.
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Dinamic dual
prin sistemul nostru de control al secțiunii

Dinamic dual
Sistemul dinamic dual combină șablonul asimetric de distribuire al sistemului de „control dinamic al secțiunii”, executat la efilările
hatului, cu sistemul de „control dinamic diferențial”, cu viteză variabilă / aplicare diferențială a distribuirii la stânga sau la dreapta
Controlul dinamic al secțiunii
Controlul dinamic al secțiunii ajustează și
controlează șablonul de distribuire în funcție de forma terenului, de exemplu în cazul
haturilor abrupte sau a efilărilor. Numărul de
secțiuni este infinit în principiu, fapt ilustrat
pe controler ca secțiuni principale și secundare. Controlul este efectuat astfel încât secțiunile principale sunt împărțite în flux nelimitat sau dinamic, care închid și deschid
treptat „secțiunile”.
Sistemul deschide și închide automat obturatoarele distribuitorului în zonele în care
s-a aplicat deja fertilizator - ca de exemplu
în hat.

Șablon de distribuire asimetric
Obturatoarele dinamice crează un șablon
de distribuire asimetric, prin mutarea șablonului, reducând cantitatea în zona înclinată
sau a efilărilor. Tranziția treptată asigură aplicarea optimă și uniformă în zonele suprapuse, reducând riscul de aplicare în exces sau
aplicare insuficientă și asigurând cantitatea
corectă aplicată pe întreaga suprafață a terenului.

DISTRIBUIRE PE MARGINI

Control dinamic neactivat

Control dinamic activat

Toate secțiunile deschise

6 secțiuni întregi închise
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

Șablon de distribuire simetric
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0
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Șablon de distribuire asimetric 6 din 8
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-20
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100%

HARTA APLICAȚIEI
- INOVATORI
În 1991, BOGBALLE a fost primul producător de
distribuitoare care oferea o aplicație cu viteză variabilă, bazată pe GPS.
În prezent oferim sistemul de control diferențial
dinamic, care controlează atât cantitatea aplicării,
cât și forma șablonului de distribuire.
Obturatoarele sistemului de control al distribuitorului modifică aplicarea fertilizatorului pe lățimea de
lucru. Aplicarea planificată este aplicată în tranziții
treptate, în funcție de harta aplicației.

50%

125%
100%
75%
50%

Adesea, sistemele software văd terenul sub forma
unor suprafețe mici, individuale și separate. De
fapt, trecerea de la o viteză la alta se face treptat, prin modificări line. Sistemul nostru de control
cu diferențial dinamic adaptează treptat cantitatea
și distribuirea, în funcție de condițiile specifice din
teren.
Aplicația noastră CALIBRATOR FREE calculează
cantitatea de-a lungul lățimii de lucru și diseminarea este corectată automat în spatele distribuitorului. Acest lucru asigură aplicarea optimă - de asemenea în zonele de suprapunere (vedeți pagina
36).
Soluția noastră cu DISPOZITIV DE CALIBRARE și
ISOBUS fac posibilă executarea unor aplicații diferențiale, pentru o gamă largă de controlere asistate
prin GPS (vedeți pagina 34).

Harta aplicației
CALIBRATOR FREE transformă harta aplicației în
tranziții treptate și line.

Tableta Android
Utilizați o tabletă Android standard, pentru hărți ale
aplicației folosind aplicația CALIBRATOR FREE

100%

H A R TA A P L I C A Ț I E I

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

125%

125%

75%

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

125%
100%
75%
50%

Flexibilitate la cel mai înalt nivel

Aplicația diferențială de la 150 kg/ha la 450 kg/ha, la 28 de metri.
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Putem ridica
și transporta.

Remorca M45 și remorca M35
Dacă aveți nevoie de un tractor mai mic,
pentru a „transporta” un distribuitor mai
mare, atunci veți găsi perechea potrivită
în programul nostru de șasiuri remorcate.
Lățimea ajustabilă a ecartamentului oferă
posibilitatea potrivirii pe majoritatea liniilor
paralele și lățimilor de rânduri ale culturii.
Bineînțeles că distribuitorul poate fi folosit și ca utilaj cu racordare în 3 puncte, de
exemplu pentru montarea în partea superioară. Șasiul nostru remorcat poate fi utilizat
împreună cu toate distribuitoarele din gama
M - cu excepția modelului M60W.

BXL1300
Dispozitivul nostru de ridicare pentru saci
mari BXL 1300 este montat pe racordul în 3
puncte al distribuitorului, pentru a asigura încărcarea de către o singură persoană a dispozitivului de distribuire. Așezați sacii mari
în teren și obțineți o creștere a capacității
de 3-5 ha/oră. Brațul extensibil telescopic și
hidraulic poate ridica sacii mari direct de pe
sol sau dintr-o remorcă. Capacitatea maximă de încărcare este de 1300 kg.
Cilindrul principal de ridicare este echipat cu
o supapă anti-cădere, pentru a conferi siguranță în timpul efectuării lucrărilor. BXL 1300
poate fi montat pe distribuitoare cu capacitatea de până la 3300 de litri.

NOI VOM PRELUA SARCINILE

BXL 1300 poate ridica până la 1300 kg și poate fi montat pe
distribuitoare cu capacitatea de până la 3300 de litri.

Remorcă M45 pentru distribuitoare până la 4500 kg.

Remorcă M35 pentru distribuitoare
până la 3500 kg.

Distribuitorul poate fi demontat și utilizat pentru montarea în
partea superioară, în culturile înalte.

45

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Echipament
Distribuirea pe haturi la margine (manual)
Distribuirea pe haturi de pe margine (manual)
Distribuirea pe haturi la/de pe margine (manual)
Cablu de control de la distanță pentru distribuirea pe haturi
Distribuirea pe haturi la margine (electric)
Distribuirea pe haturi de pe margine (electric)
Distribuirea pe haturi la/de pe margine (electric)
PTO complet cu cuplaj de cursă liberă
Cuplaj de siguranță, rezistent la apă
Sitele includ conul
Consolă de montare în partea superioară
Indicator de înclinație pentru ajustarea distribuitorului
Apărătoare de noroi
Duză rotativă de evacuare cu 4 orificii (0-650 kg/min)
Controlul dinamic al secțiunii
Controlul standard al secțiunii
Modul de comunicații iZURF
Antenă GPS pentru iZURF
Panou reflector inclus în lampa de trafic cu LED INCANDESCENT
Bară de siguranță, îndeplinește cerințele EN 14017
Capac al buncărului de alimentare, deschidere pliabilă cu lățime completă
Roți de transport pentru deplasarea manuală
Scară pliabilă
Scară adaptată la dimensiune
Site, montate în partea superioară, la dimensiuni complete
Dispozitive de protecție extra-late, pentru anvelope late
Angrenaj reductor, 1000/540 și 540/540 turații, cu roți de transport incluse.
Sistem hidraulic de antrenare, pentru dispozitivul de distribuire.
Controlul debitului, controlul debitului de ulei / turații
Racord exterior Ø37 mm
Adaptor pentru dispozitiv de ridicare din cat. 4N
Malaxor pentru semințele de iarbă
Indicator S pentru setarea cantității
Setare test pentru analiza îngrășământului, inclusiv indicator D și indicator F
Conector de introducere a vitezei ISO 11786
Senzor inductiv pentru roată, pentru DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
Clapetă reţinere pilot, împiedică scurgerea uleiului din cilindrul hidraulic de la distanţă
Standard
Extra
Indisponibil

Pot exista cerințe specifice unei anumite țări sau zone, în ceea ce privește dimensiunea, forma, culoarea sau locația panourilor reflectoare. Vă rugăm
să contactați autoritățile locale, pentru informații despre cerințele suplimentare. Bordul tractorului poate raporta defecțiuni referitoare la luminile de
drum. Dacă este cazul, acest lucru poate avea legătură cu consumul foarte mic de curent electric al lămpilor cu LED.

E C H I PA M E N T E Ș I A C C E S O R I I
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200 cm

195 cm

240 cm

465 cm

240 cm

192

272

cm

cm

120 cm

68 cm

Remorcă M35

25 cm

Remorcă M45

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. 4.050 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

TOATE MODELELE

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

Litri

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

Kilograme 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

Lățimea buncărului de alimentare (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Adâncimea buncărului de alimentare (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

Lățimea de lucru A
Metri

Capacitate

Greutate netă
Kilograme (min./max.)

Dimensiunile buncărului de alimentare

Deschiderea de umplere (cm)

Distanța de la centrul rulmenților inferiori de legătură la centrul de greutate
Metri
0,85
0,71
Unitate de comandă

DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
ZURF
DISPOZITIVUL DE CALIBRARE
ICON
Controlerul ISOBUS
Modul iZURF WIFI c

Hidraulic

Controlul șablonului de distribuire

Control dinamic dual al secțiunii
+VRA
Control standard al secțiunii +VRA
GPS extern Ready D

Controlul cantității
Sistem de cântărire
Calibrare manuală
Calibrare integral manuală
Comanda inteligentă
Raportul vitezei

Standard
În funcție de model
Extra
Indisponibil

Poate depinde de tipul de îngrășământ
Densitate 1,1 kg per litru. Sarcina pe osii pe drumurile publice, trebuie să respecte restricțiile naționale.
Poate fi utilizat numai pentru distribuitoare cu DISPOZITIV DE CALIBRARE ZURF
Poate fi utilizat numai pentru distribuitoare cu DISPOZITIV DE CALIBRARE sau controler ISOBUS
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GĂSIȚI DISTRIBUITORUL LOCAL PE
www.bogballe.com

GĂSIȚI-NE ÎN ÎNTREAGA LUME
Puteți găsi distribuitoarele BOGBALLE în peste 100 de țări din întreaga lume și în fiecare dintre aceste țări avem standarde
diferite despre modul de performanță al unul distribuitor. Cu toate acestea, toate țările au în comun faptul că se așteaptă la o
aplicare precisă a îngrășământului. Acesta este motivul pentru care gama noastră vastă de produse îndeplinește tocmai această
cerință, indiferent că este vorba despre un distribuitor simplu, controlat manual sau despre cel mai sofisticat distribuitor, cu soluții
și control GPS complet automate.
Vindem distribuitoarele prin dealer-ii locali și fiecare dintre aceștia are cunoștințe aprofundate despre condițiile locale. Ținând
cont și de faptul că distribuitorul include componente standard care sunt disponibile în programul complet pentru produse, vă asigurați astfel că distribuitorul dvs. se păstrează întotdeauna în cea mai bună formă. De asemenea, se asigură furnizarea pieselor
de schimb și a celor de uzură în zona dvs.
BOGBALLE este o alegere sigură, nu numai pentru încrederea în manipularea precisă a îngrășământului valoros pe care îl distribuiți în teren, ci și atunci când este vorba despre costurile totale pe întreaga durată de viață a distribuitorului.
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GĂSIȚI MAI MULTE INFORMAȚII PE
www.bogballe.com

NHR AGROPARTNERS SRL
Otopeni, calea Bucurestilor 247, jud. Ilfov
www.nhr.ro; e-mail: office@vait.ro
Tel. 021 300 7906
Fax: 021 351 5440

0412-RO 05-18 V01

Importator şi distribuitor:

