BOGBALLE A / S. Vilka är vi.

Vi är en av världens ledande tillverkare av salt- och sandspridare.
Tillverkning av ett stort antal gödselspridare innebär att vårt sortiment av saltspridare kan karakteriseras som
en högkvalitativ produkt när det gäller spridningsteknik, ytbehandling och ytbehandlingsskydd mot en mycket
aggressiv miljö.
Belagd med den starka och flexibla pulverlacken "Flexi Coat" säkerställer ett långt livslängd. Varje enskild komponent går igenom en 7-stegs rengöringsprocess före målning och montering.
Resultat - En mycket korrosionsbeständig och hållbar beläggning och dessutom en produkt med utmärkt spridningsprecision.
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Fabriken
Test Hall - Pulverlackering - Programmering av svetsrobot
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Bekämpa isiga och hala vägar. Hur?

Saltspridarna uppfyller ett brett spektrum av krav för saltning och grusning på vägar, parkeringsområden eller för
mycket smala stigar. Spridningsmaterialet fördelas jämt via centrifugalkraften från spridartallriken. På detta sätt
uppnås en snabb och effektiv spridning över hela området. Spridarens storlek matchar varje efterfrågan, oavsett
storlek på jobb, traktor eller dragfordon.

Behållarinnehåll från 130-1,050 liter. Flexi Coat Pulverfärg, 30 gånger mer hållbar än traditionell våtfärg. Mängd från
5 gram per m² beroende på framfart och arbetsbredd. Steglös mängdinställning med klart synlig skala. Steglös arbetsbredd justering från 1-8 meter. Spridningsvingar i manganstål - 2-3 gånger längre hållbarhet jämfört med rostfritt stål.
Hydraulisk, PTO eller mekanisk drivet spridningssystem (endast S2-Trail).
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S3, 775 liter
S3 - S2-Trail - S2
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S2 och S3. En modell för alla behov.

En traktormonterad spridare erbjuder snabb och effektiv arbetskraft. Kopplad till vår storsäckslyft BXL 1300, är
det möjligt att fylla spridaren direkt på plats. Detta ökar arbetseffektiviteten genom att påfyllning sker mycket
snabbt.
Spridningssystemet drivs antingen via pto-axel eller en hydraulmotor. Hydraulmotorn kräver endast 20 liter olja
per minut.

6:
7:

S3 775 liter med BXL 1300
Pto transmission - fyllning med BXL 1300 - Hydraulmotor
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S2-trail. Kan dras av alla.

Vår bogserade spridare med mekanisk drivning är idealisk för traktorer och redskapsbärare utan pto eller hydrauliskt system, t.ex. ATV eller mindre trädgårdstraktorer. Spridningssystemet drivs direkt av hjulen från en
mekanisk transmission.
En roterande omrörare i behållarbasen flyttar materialet vid körning. Detta garanterar en lätt start och pålitlig
funktion av spridningssystemet.
Dragstången kan enkelt justeras så att den passar tillkopplingspunkten för dragfordonet för snabb och enkel
koppling.
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S2-trail 240 liter
Till / frånkoppling av spridningssystemet - Roterande omrörare och behållarbas - Justerbar dragstång
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Inställning dosering. Exakthet.

I standardversionen justeras kvantiteten med en enda spak, som kan manövreras manuellt. Alternativt kan valfri
elektrisk eller hydraulisk fjärrmanövrering väljas. En elektrisk reglering kan också specificeras för justering av
arbetsbredden.
Förutom hala vägar, parkeringar och gång- cykelbanor kan våra saltspridare också användas för underhåll av
parker, golfbanor och andra grönområden.
Spridartabeller för salt, sand, pellets och gödselmedel levereras som standard. Tabeller kan också laddas ner
från www.bogballe.com.

10: S2, 240 liter
11: Mängdinställningar - Spridningssystem - Elektrisk fjärrmanövrering
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Komplexa frågor. Enkla lösningar.

Vår underhållsfria transmission innehåller specialfett, vilket är särskilt lämpat för arbete under mycket låga temperaturer. Dessutom är PTO-driven spridare utrustade med en underhållsfri, vattentät slirkoppling.
Spridningsbredden justeras manuellt eller elektriskt från 1 till 8 m med hjälp av skärmen för arbetsbredd.
Inuti behållaren är en "tryckbro" monterad för att förhindra komprimering av materialet i behållarbasen och säkerställa ett jämnt flöde till spridartallriken. Den specialutvecklade omröraren med excentrisk rörelse säkerställer
ett konstant flöde av materialet i behållaren.

14: Spridningskoncept
15: Transmission - Inställning av spridningsbredd - Omrörare och "Bro" (S3)

15

Arbetsuppgifter. Hela året.

Förutom hala vägar, parkeringar och gång- cykelbanor kan våra saltspridare också användas för underhåll av
parker, golfbanor, lekplatser och andra grönområden.
På golfbanor är den idealisk för topdressing. Dessutom är den perfekt för spridning av kvartsand på asfaltområden för att minimera värmepåverkan.
För att sprida gödning kan spridaren utrustas med en speciellt utvecklad omrörare för grovt material. På områden
där hög precisionsspridning krävs, rekommenderar vi våra gödningsspridare med dubbla tallrikar.

16: S3, 500 liter
17: S2, 240 liter - Omrörare för grovt material - S3, 500 liter

17

Intelligent kontroll. Varför?

CALIBRATOR ICON är den intelligenta lösningen för S2 och S3.
Systemet är extremt användbart under omständigheter där hastigheten ofta varieras, t.ex. vid spridning på vägar
med många trafikljus eller på smala stigar. Om hastigheten ändras bibehålls mängden konstant, eftersom luckan
automatiskt justeras upp eller ner. Vid stopp stängs spridaren. Spridningsbredden kan också vara elektriskt justerad "on-the-move" och samtidigt hålls dosering konstant på grund av automatisk justering av utloppet.
Terminalen har lättlästa ikoner. För att uppnå rätt kvantitet måste ett kalibreringsvärde anges från spridningsdiagrammet. Mängden spridning registreras kontinuerligt för dokumentation. Systemet erbjuder hög precision,
oavsett arbetsbredd, hastighet och den önskade doseringen.² Allt för det mest kostnadseffektiva och miljövänliga
spridningsresultatet. Anslutning till GPS kan automatiskt förhindra att du sprider två gånger på samma väg!
Hastighetsövervakning uppnås med en hastighetssignal från en standardhastighetssensor på ett hjulnav eller en
drivaxel eller som visas från traktorns överföring eller radar via en ISO 11786-kontakt.

18: CALIBRATOR ICON
19: RS232 kommunikationsport - Inställning - ISO11786 hastighetsplugg
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Tillval.

CALIBRATOR ICON

Mängd, elektrisk fjärrkontroll

Mängd, hydraulisk fjärrkontroll

Mängd, kabel fjärrkontroll

Modul

Presenning

Reflexer

Trafikbelysning

Arbetsbredd,
elektrisk fjärrkontroll

Omrörare

Såll (Standard)

Kulkoppling (S2-Trail)

Bärtappar cat 1 (S3)

Reducering till
1 meter arbetsbredd (Standard)

Dubbdäck (S2-Trail)

(gödningsmedel / grovt material)
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Produktsortiment.
S3

S2-Trail
70 x 74 cm

114 x 119 cm

350 l / max. 600 kg

1.050 l / max. 1.600 kg

240 l / 325 kg

775 l / 1,045 kg

115 cm
86 cm

350 l / max. 600 kg

240 l / 325 kg

130 l / 175 kg

115 cm

96 cm

77 cm

124 cm

cm

25 cm

68 cm

149 cm

240 cm

80

465 cm

192

cm

272

cm

BXL 1300

Nettovikt = 345 kg
20 cm

152 cm

152 cm

133 cm

115 cm

S2

70 x 74 cm

133 cm

130 l / 175 kg

500 l / 675 kg

Utrustning.

Specifikationer

S2

S2 hydra

S2-Trail

Volym (L)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Kapacitet (max kg)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Vikt (kg)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Total vikt (kg)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Arbetsbredd (M)
Arbetsdistans (km) *

S3

S3 hydra

1-8

1-8

1-4

1-8

1-8

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

4,4 / 8,2 / 11,3

16,9 / 26,1 / 37,5

16,9 / 26,1 / 37,5

* 2 meter arbetsbredd och 20 g / m2

Tillval.
PTO axel
Hydraulmotor
Slirkoppling
Omrörare (sand / salt)
Såll
Arbetsbredd
Tryckbro över omrörare
Spridningsdiagram
Mängd (manuell)
Mängd (kabel fjärrkontroll)
Mängd (hydraulisk fjärrkontroll)
Mängd (elektrisk fjärrkontroll)
CALIBRATOR ICON
Arbetsbredd (elektrisk fjärrkontroll)
Omrörare (Gödningsmedel / grovt material)
Trafikbelysning
Reflexer
Presenning
Reducering till 1 meter arbetsbredd
Bärtappar cat 1
Kulkoppling
Dubbdäck
Alla BOGBALLE produkter är föremål för kontinuerlig utveckling.
Standard utrustning
Tillval.
Ej tillgängligt
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Referensnummer broschyr: 064-3018-1

Lantmännen Maskin AB
Telefonnummer: 010-556 00 00
www.lantmannenmaskin.com
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