ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ
www.bogballe.com

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.
Είμαστε ο κορυφαίος κατασκευαστής λιπασματοδιανομέων παγκοσμίως. 365 ημέρες τον χρόνο σκεφτόμαστε, αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε τις καλύτερες τεχνικές για τη διανομή λιπάσματος - ένα πάθος που περνά από γενιά σε γενιά.
Το 1934, στο χωριό Bogballe, ο ιδρυτής μας, ο Anders Peter Laursen, ξεκίνησε να κατασκευάζει εξοπλισμό για ορνιθοτροφεία. Οι εποχές άλλαξαν και, στην αρχή της δεκαετίας του 1950, εστιάσαμε στους γνωστούς μπλε λιπασματοδιανομείς της
εταιρείας μας. Σήμερα, η BOGBALLE A/S διοικείται από την τρίτη γενιά, που συνεχίζει την ένδοξη παράδοση.
Η βέλτιστη λειτουργικότητα και ο φιλικός προς τον χρήστη σχεδιασμός βασίζονται στην πολυετή πρακτική εμπειρία σε συνεργασία με αγρότες από όλον τον κόσμο.
Διαθέτουμε σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής υψηλής τεχνολογίας σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις για την ανάπτυξη
και τη δοκιμή του εξοπλισμού σε πλήρη κλίμακα σε ειδικό χώρο δοκιμών. Εργαζόμαστε συνεχώς αναλύοντας τις προδιαγραφές των λιπασμάτων, πραγματοποιώντας δοκιμές και δημιουργώντας διαγράμματα διανομής. Για τον σκοπό αυτό,
τεστάρουμε περισσότερους από 200 τόνους λιπάσματος κάθε χρόνο. Ο χώρος δοκιμών της εταιρείας μας είναι ένας από
τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους στην Ευρώπη και η μοναδική εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί με δύο συστήματα
ώστε να διαχειρίζεται διδιάστατες και τριδιάστατες δοκιμές.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διεθνείς Δοκιμές
Ανίκητα επιχειρήματα
Εύκολη Ρύθμιση
Η καλύτερη τεχνική ζύγισης
Κάτι παραπάνω από έναν λιπασματοδιανομέα.
Το καλύτερο σύστημα διανομής.
Κυκλοφορία και Ασφάλεια
Κιβώτιο Ταχυτήτων και Συστήματα
Επεξεργασία της επιφάνειας
Δοκιμή και Ανάπτυξη
Συνδεσιμότητα
Ευφυΐα και ταχύτητα
Διανομή σε σφηνοειδείς διαδρομές
Χάρτης εφαρμογών
Μεταφορά φορτίων
Εξοπλισμός και αξεσουάρ
Μοντέλα

Η BOGBALLE A/S επιφυλάσσεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη ή τεχνικά σφάλματα. Όλα
τα προϊόντα BOGBALLE αναπτύσσονται συνεχώς. Επομένως, οι πληροφορίες στο παρόν
φυλλάδιο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ

AGROSS Klícany, Ondrej Bačina (CZ)

Κορυφαία εφαρμογή, απόδοση και δυναμικότητα
Ο επόμενος λιπασματοδιανομέας μας θα είναι χωρίς αμφιβολία μπλε και κίτρινος. Είμαστε ακόμα σίγουροι ότι ο
συγκεκριμένος διανομέας θα διαθέτει σύστημα ζύγισης
καθώς παρουσιάζει προφανή πλεονεκτήματα, ιδιαιτέρως
όσον αφορά τη διαχείριση ποικιλιών στο λίπασμα.

Finn Nielsen (DK)

Χρησιμοποιούμε τον διανομέα κατά τη διάρκεια όλης της
σεζόν για τη διανομή λιπάσματος, οργανικού λιπάσματος
(πέλλετ) και για μετά τη συγκομιδή. Χάρη στις ποικίλες
χρήσεις του, δεν πρόκειται απλώς για έναν λιπασματοδιανομέα. Έτσι, ο διανομέας BOGBALLE καθίσταται μια
οικονομικά συμφέρουσα επένδυση, καθώς μειώνεται η
δαπάνη για την αγορά πρόσθετων μηχανημάτων.

ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΔΟΚΙΜΈΣ

ΣΥΝΕΧΉΣ ΕΠΙΤΥΧΊΑ
Είμαστε οι πλέον ειδικοί σε τεχνικές διανομών υψηλής ακρίβειας.Απαιτεί θάρρος και αυτοπεποίθηση
ο ισχυρισμός αυτός,αλλά εστιάζοντας 365 μέρες το
χρόνο σε ένα εξειδικευμένο προϊόν-μας καθιστά ειδικούς στον τομέα μας.
Εστιάζοντας 100% στη λειτουργικότητα, ακρίβεια
και το σχεδιασμό μας δίνει τις δεξιότητες να αναπτύξουμε τους "καλύτερους διανομείς υψηλής
ακρίβειας παγκοσμίως".
Εδώ και πολλά χρόνια, συμμετέχουμε σε πολλές
διεθνείς δοκιμές - επιτυγχάνοντας πάντα καταπληκτικές επιδόσεις. Ξανά και ξανά, τα αποτελέσματα
των δοκιμών δείχνουν ότι προσφέρουμε απόλυτη
ακρίβεια όταν πρόκειται για τη βασική μας ειδίκευση - τη διανομή λιπασμάτων.

Διεθνής δοκιμή που διεκπεραιώθηκε από την Top Agrar.
Συντελεστής διακύμανσης:3,7%
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΆ ΣΤΟ
www.bogballe.com

BOGBALLE-ΤΟ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΌ ΧΑΡΤΊ
Η νέα σειρά M-Line είναι έτοιμη και πιο δυναμική από ποτέ.Μια σειρά από σύγχρονα,καινοτόμα χαρακτηριστικά σας επιτρέπει να ανταποκρίνεστε στις ανάγκες του σήμερα, αλλά και του αύριο.
Ο σχεδιασμός του διανομέα και η ευελιξία στον έλεγχο της ποσότητας τον καθιστά ως τον καλύτερο διανομέα υψηλής ακρίβειας-σε συνδυασμό με τις εντυπωσιακές τεχνικές διανομής, έχετε στα χέρια σας το πιο δυνατό χαρτί.
Συνοψίζοντας,μία επένδυση σε έναν διανομέα M-Line προσφέρει αξιοπιστία κατά την χρήση στον αγρό,χρησιμοποιώντας
λιπάσματα υψηλής αξίας και εφαρμοσμένα με τη μέγιστη ακρίβεια-ακριβώς όπως θα θέλατε.

Ι Σ Χ Υ ΡΆ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ή Μ ΑΤΑ

M60W plus

M45W plus

M35W plus

M35W base

M45 plus

M35 plus

M35 base

Πλάτος εργασίας
12-42

Χωρητικότητα
Λίτρα

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

Κιλό

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

Μονάδα ελέγχου
Κομπιούτερ ZURF
Κομπιούτερ ICON
Ελεγκτής ISOBUS
Μονάδα iZURF WIFI*
Υδραυλικό
Βασικός εξοπλισμός
Εξαρτάται από το μοντέλο
Εξτρα
Μη διαθέσιμο
Μόνο με το Βαθμονομητή ZURF
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3 γρήγοροι τρόποι για απλή
και αποτελεσματική ρύθμιση.

Σύστημα ζύγισης
Αν επιλέξετε διανομέα με σύστημα ζύγισης,
η ρύθμιση του μηχανήματος είναι πλήρως
αυτοματοποιημένη. Η ροή του λιπάσματος
ελέγχεται από το σύστημα ζύγισης και το
άνοιγμα των θυρίδων προσαρμόζεται ανάλογα με τον απαιτούμενο ρυθμό εφαρμογής
και την πραγματική ταχύτητα κίνησης του
μηχανήματος.
Σύστημα ελέγχου ποσότητας ανεξάρτητο
από την ταχύτητα κίνησης
Αν επιλέξετε διανομέα με σύστημα ελέγχου
ποσότητας που δεν εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος, απλώς
πληκτρολογήστε τον συντελεστή ροής που
ορίζεται στα διαγράμματα διανομής μας.
Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τον βαθμονομητή S-indicator για να καθορίσετε τον ρυθμό ροής για κάποιο συγκεκριμένο λίπασμα.
Απομακρυσμένο ή χειροκίνητο σύστημα
ελέγχου
Αν επιλέξετε διανομέα με υδραυλικό ή χειροκίνητο σύστημα ελέγχου, να χρησιμοποιείτε
τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα διαγράμματα διανομής μας ή να χρησιμοποιείτε
τον βαθμονομητή S-indicator για να καθορίσετε τις ρυθμίσεις για κάποιο συγκεκριμένο
λίπασμα.

Το Google Play και το λογότυπο του Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.
Η Apple και το λογότυπο της Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., καταχωρημένα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Το App Store αποτελεί σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Ε Ύ Κ Ο Λ Η Ρ ΎΘ Μ Ι Σ Η

Τα τελευταία,ενημερωμένα διαγράμματα διανομής διατίθενται μέσω εφαρμογής ή διαδικτύου.

Ο βαθμονομητής S-indicator είναι εύκολος στη χρήση και
πραγματοποιεί πλήρη δοκιμή ροής για κάποιο συγκεκριμένο λίπασμα μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι διανομείς που διαθέτουν σύστημα ζύγισης βαθμονομούνται αυτόματα κατά τη χρήση,
οπότε δεν χρειάζεται χειροκίνητη δοκιμή της παροχής.
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M60W, M45W, M35W

Ανίχνευση ανωμαλιών με το σύστημα ζύγισης

Ανίχνευση ανωμαλιών με τον Intelligent (Έξυπνο) έλεγχο

ΟΠΟΙΟΣ ΖΥΓΙΖΕΙ - ΕΧΕΙ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΑΠΌ 30 ΧΡΌΝΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ

Ως πρωτοπόρος των συστημάτων ζύγισης, τα τελευταία 30 χρόνια, η Bogballe συνεχίζει να αναπτύσσει και να βελτιστοποιεί
το σύστημα ζύγισης με στόχο την τελειότητα. Πλέον πρόκειται για ένα σύστημα που καθορίζει τις υψηλότερες προδιαγραφές
για διανομή ακριβείας.
Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή 1:1, όπου παρακολουθείται συνεχώς το βάρος του πραγματικού περιεχομένου της χοάνης.Ο ρυθμός ροής από τη χοάνη ρυθμίζεται με ακρίβεια ώστε να επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη ποσότητα ανά μονάδα
επιφάνειας (kg/εκτάριο). Αυτό το δεδομένο προσφέρει απόλυτο έλεγχο της ποσότητας προς λίπανση και του περιεχομένου
κατά την εργασία στο χωράφι.
Χρησιμοποιούμε ισχυρό θάλαμο ζύγισης 6 τόνων, ο οποίος συνδέεται σε ένα απόλυτα παράλληλο διπλό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μετράται μόνο το πραγματικό περιεχόμενο της χοάνης. Μια αδιαμφισβήτητη μέθοδος ζύγισης για απόλυτη
ακρίβεια.
Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την πραγματική παροχή και ενημερώνει τον χειριστή μέσω του κομπιούτερ ή της οθόνης ISOBUS.

Τ Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Ζ Υ Γ Ι Σ Η Σ

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΙΠΛΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Για ακριβή ζύγιση σε όλες τις συνθήκες, ο διανομέας διαθέτει ένα έξυπνο σύστημα ελέγχου (IC), το
οποίο συνδυάζει δύο σημαντικά στοιχεία: ένα επιταχυνσιόμετρο και ένα κλισιόμετρο.
Το επιταχυνσιόμετρο καταγράφει και διαχωρίζει τις
δονήσεις και τους κραδασμούς που προκαλούνται
από την οδήγηση σε ανομοιόμορφο έδαφος, με
αποτέλεσμα να μετράται μόνο το πραγματικό περιεχόμενο της χοάνης.
Το κλισιόμετρο καταγράφει τη θέση του διανομέα
σε σύγκριση με το οριζόντιο επίπεδο για έλεγχο
ακριβείας, ακόμα και κατά την λίπανση πάνω σε
ανηφόρες, κατηφόρες,πλαγιές και μέρη με απότομη κλίση.
Στο διάγραμμα, φαίνεται η ένδειξη του θαλάμου
ζύγισης κατά τη διανομή σε συνθήκες χωραφιού.
Η κόκκινη γραμμή του IC δείχνει πώς το έξυπνο
σύστημα ελέγχου μπορεί να παρακολουθεί την
ένδειξη βάρους και να απορρίπτει τις εσφαλμένες
τιμές ώστε να προκύπτει η μέτρηση του πραγματικού βάρους. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου είναι ένα
αξιόπιστο απαραίτητο στοιχείο για την εκτέλεση
αυτόματης βαθμονόμησης με απόλυτη ακρίβεια,
αδιάκοπα κατά τη χρήση για τον ακριβή έλεγχο της
ποσότητας εφαρμογής.

100% έλεγχος
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ,
ΑΠΟ 0 - 650 KG/MIN.
Ο M-Line είναι ένας διανομέας υψηλής χωρητικότητας, ο οποίος διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο
μεταβολής της εξόδου ροής για ρύθμιση ακριβείας
της παροχής στην περιοχή 0 - 650 kg/min.Για μέγιστη ακρίβεια, υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ
τεσσάρων διαφορετικών θέσεων εξόδου, από πολύ
μικρές έως πολύ μεγάλες ποσότητες
Αυτή η δυνατότητα διευρύνει το πεδίο εφαρμογής
του διανομέα, επιτρέποντας περισσότερες χρήσεις,
από τη διανομή λιπάσματος, μέχρι τη διανομή σπόρων και οργανικού λιπάσματος (πέλλετ).
Σε πλήρες άνοιγμα, ο διανομέας έχει τεράστια δυνατότητα παροχής στην έξοδο, έως 650 kg/min,
που ισοδυναμεί με την εφαρμογή 600 kg/εκτάριο
στα 36 m πλάτος εργασίας με ταχύτητα κίνησης
προς τα εμπρός ίση με 18 km/h!
Ο συνδυασμός των τεσσάρων εξόδων ροής και
των ηλεκτρονικών ελεγκτών παρέχει εύκολη και λογική ρύθμιση.

0-650Κιλά/λεπτό.

Κ ΆΤ Ι Π Α ΡΑ Π Ά Ν Ω Α Π Ό Έ Ν Α Ν Λ Ι Π Α Σ Μ ΑΤ Ο Δ Ι Α Ν Ο Μ Έ Α .

Ανενεργό

Μέγιστο
Έως και 650Κιλά / λεπτό

Τυπική παροχή
Έως και 300Κιλά / λεπτό

Ελάχιστη παροχή
Έως και 75Κιλά / λεπτό

Μικρή παροχή
0,5-15 Κιλά/ λεπτό.
> 2,5 Κιλά / εκτάριο
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Μοτίβο λίπανσης αριστερά, επικάλυψη 180°

Μοτίβο λίπανσης αριστερά, ποσότητα 50%

Μοτίβο λίπανσης δεξιά, επικάλυψη 180°

Μοτίβο λίπανσης δεξιά, ποσότητα 50%

Μοτίβο λίπανσης δεξιά και αριστερά,
επικάλυψη 180° + 180°

Μοτίβο λίπανσης δεξιά και αριστερά,
100% ποσότητα

Δίσκοι δοκιμής
Αν δεν είστε βέβαιοι για τα φυσικά χαρακτηριστικά του
λιπάσματος, προτείνεται να επιβεβαιώνετε τη σωστή
ρύθμιση του διανομέα μέσω της χρήσης δίσκων δοκιμής

Κύλινδροι μέτρησης
Το τέλειο μοτίβο λίπανσης με σωστή επικάλυψη επιτυγχάνεται όταν το περιεχόμενο των επτά κυλίνδρων
μέτρησης βρίσκεται στην ίδια στάθμη.

Τ Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ.
Το σύστημα διανομής με περιστροφή προς το κέντρο, με τον κάθε δίσκο να περιστρέφεται με φορά
προς τα μέσα, αναγνωρίζεται ως σύστημα υψηλής
ακρίβειας με ελάχιστες ρυθμίσεις. Στην πράξη,
αυτό εξασφαλίζει στο μέγιστο βαθμό την ομοιόμορφη κατανομή.
Η επικάλυψη 180° μεταξύ των δύο δίσκων, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται κάποια επιμέρους ρύθμιση
στη δεξιά και την αριστερή πλευρά του διανομέα
για να επιτευχθεί διανομή με σωστή επικάλυψη.
Και οι δύο δίσκοι ξεχωριστά καλύπτουν ολόκληρη
την επιφάνεια, οπότε δεν χρειάζεται κάποια πρόσθετη ρύθμιση.

Πλάτος εργασίας 24 μέτρων

-24

0

24

Πλάτος εργασίας 36 μέτρων

-36

0

36
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ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΑΦΙΟΥ
- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!
Η λίπανση του κεφαλαριού του χωραφιού βασίζεται στο σύστημα διανομής με περιστροφή προς
τα έξω. Ο κάθε δίσκος διανομής περιστρέφεται με
φορά προς τα έξω, δημιουργώντας έτσι δύο ξεχωριστά μοτίβα λίπανσης,ένα μοτίβο προς το κεφαλάρι που τελειώνει απότομα στο σύνορο του χωραφιού και ένα άλλο μοτίβο πλήρους πλάτους για την
υπόλοιπη επιφάνεια του χωραφιού.
Η πίσω πλευρά των πτερυγίων διανομής χρησιμοποιείται για τη λίπανση στο κεφαλάρι και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παράγει το μισό πλάτος εργασίας στη δεξιά πλευρά του διανομέα.
Μοτίβο λίπανσης προς τα εμπρός κατά τη λίπανση στο κεφαλάρι.
Το μοτίβο λίπανσης με κατεύθυνση προς τα
εμπρός, στην πλευρά του κεφαλαριού, εξασφαλίζει τη σωστή λίπανση ολόκληρου του χωραφιού,
συμπεριλαμβανομένων των γωνιών. Προκειμένου
να ικανοποιούνται οι επιμέρους απαιτήσεις, υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης ρύθμισης της ποσότητας
του λιπάσματος που διανέμεται στο σύνορο του
κεφαλαριού με αλλαγή των στροφών του δυναμοδότη(PTO).

Αρχές για το κεφαλάρι

36

12

0

Διαφορετικές στρατηγικές για το κεφαλάρι
Οι στροφές του δυναμοδότη καθορίζουν το μοτίβο
λίπανσης του κεφαλαριού. Ελάχιστη, μέτρια ή μέγιστη ποσότητα στο σύνορο του χωραφιού.

Διανομή στο κεφαλάρι από το σύνορο
Επιπλέον, προσφέρουμε ένα σύστημα διανομής από το σύνορο του χωραφιού, με δυνατότητα διανομής του λιπάσματος
μέσω ενός μόνο δίσκου, ξεκινώντας τη διανομή από το σύνορο και προχωρώντας μέσα στο χωράφι. Αυτό το σύστημα
έχει ως αποτέλεσμα το μοτίβο λίπανσης να τελειώνει απότομα στο σύνορο του χωραφιού, από 100% της ποσότητας σε
καθόλου λίπασμα μέσα σε απόσταση 1,5 μέτρου.

Τ Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

Από το σύνορο

Προς το σύνορο
Μοτίβο λίπανσης αριστερά, επικάλυψη 110°

Μοτίβο λίπανσης δεξιά, επικάλυψη 110°

Μοτίβο λίπανσης δεξιά και αριστερά

Διανομή στο κεφαλάρι
από το σύνορο
60

48

24

0

Διανομή στο κεφαλάρι
προς το σύνορο
60

36

12

0
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Ενσωματωμένη τεχνογνωσία
από το εργοστάσιο.

Το σύστημα διανομής της BOGBALLE έχει
σχεδιαστεί με γνώμονα την ελάχιστη δυνατή
ανάγκη για ρυθμίσεις και προσαρμογές. Η
τεχνογνωσία και η εμπειρία μας αποτελούν
δομικό στοιχείο του διανομέα, με αποτέλεσμα
να απαλλάσσεται ο χειριστής από διάφορες
πολύπλοκες ρυθμίσεις.
Μηδενικές χειροκίνητες ρυθμίσεις
Η έξοδος έχει σχεδιαστεί ώστε να διορθώνει
το σημείο ρίψης αυτόματα και ανεξάρτητα
από τη διανεμόμενη ποσότητα, χωρίς
χειροκίνητες ρυθμίσεις και επιτυγχάνοντας
πάντα ομοιόμορφο μοτίβο λίπανσης
Ακόμα και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής
με μεταβλητή παροχή ή όταν είναι ενεργό
το δυναμικό σύστημα διαφορικής διανομής,
ή όταν αλλάζει η ποσότητα ανάλογα με τις
ανάγκες της καλλιέργειας, ή απλώς αλλάζει η
ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος προς τα
εμπρός - το σύστημα εξόδου αντισταθμίζει
αυτόματα τη μεταβολή έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται ακριβής και ομοιόμορφη
λίπανση.
Σταθερή ροή
Οι αναδευτήρες προσαρμοσμένης κίνησης
διασφαλίζουν σταθερή ροή και εξαιρετικά
ήπιο χειρισμό του λιπάσματος. Με τον
μοναδικό σχεδιασμό, επιτυγχάνεται σταθερή
ροή χωρίς αποκλίσεις και μπλοκαρίσματα.
Οι έκκεντροι αναδευτήρες, που λειτουργούν
χωρίς παροχή ενέργειας, ρυθμίζουν
αυτόματα την ταχύτητα περιστροφής
ανάλογα με την κατάσταση ή τον τύπο
του λιπάσματος. Η ταχύτητα περιστροφής
κυμαίνεται μεταξύ 10 σ.α.λ. για τη διανομή
ελαφρού λιπάσματος με υψηλή παροχή
και 60 σ.α.λ. για τη διανομή χονδρόκοκκου
λιπάσματος.
Ο κώνος που προστατεύει τον αναδευτήρα
εμποδίζει την υπερφόρτωση και δημιουργεί
σταθερή ροή από τη γεμάτη χοάνη μέχρι
αυτή να αδειάσει.

Μεγάλοι δίσκοι λίπανσης
Οι μεγάλοι και επίπεδοι δίσκοι διανέμουν
το λίπασμα ομοιόμορφα σε ολόκληρη την
επιφάνεια. Σε συνδυασμό με τη μοναδική
ασύμμετρη διπλή θυρίδα, οι δίσκοι
διατηρούν το μοτίβο λίπανσης καλύπτοντας
επιφάνεια 180° ανεξάρτητα από την
ποσότητα, το πλάτος εργασίας ή τον τύπο
του λιπάσματος.
Ελάχιστη απόσταση ρίψης
Η μικρή απόσταση ρίψης, από τις εξόδους
έως τον δίσκο λίπανσης, εξασφαλίζει ότι το
μοτίβο λίπανσης δεν επηρεάζεται από την
κλίση του εδάφους. Χωρίς να απαιτούνται
ρυθμίσεις ή διορθώσεις.
Στροφή στο κατάλληλο σημείο
Εκτός από 100% επικάλυψη και εύκολη
ρύθμιση, το σύστημα διανομής με
περιστροφή προς το κέντρο διαθέτει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα. Το σύστημα
διανέμει το λίπασμα από τα σημεία που είναι
κοντά στον διανομέα και σε όλο το μήκος του
μοτίβου λίπανσης. Επομένως, η στροφή στο
κεφαλάρι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στον
διάδρομο εργασίας του κεφαλαριού και όχι
στη φυτεία μεταξύ του κεφαλαριού και του
συνόρου του χωραφιού. Έτσι, εφόσον δεν
χρειάζεται να γίνει στροφή μέσα στη φυτεία,
αποφεύγονται σημαντικές ζημιές σε αυτήν.

Χρησιμοποιείτε τους ίδιους διαδρόμους εργασίας
και τις ίδιες ροδιές κεφαλαριού με τον ψεκαστήρα.
Το μοτίβο λίπανσης με περιστροφή προς το κέντρο
είναι κοντά στον διανομέα και δεν απαιτεί στροφή
εκτός των διαδρόμων εργασίας του κεφαλαριού.

Τ Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

Πλάτος εργασίας: 28m στα 250Kg/εκτάριο
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Το ασύμμετρο άνοιγμα των μοναδικών διπλών θυρίδων διατηρεί το σημείο
ρίψης στη σωστή θέση, ανεξάρτητα από την ποσότητα εφαρμογής και την
ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος προς τα εμπρός.

Οι μεγάλοι και επίπεδοι δίσκοι λίπανσης διανέμουν το λίπασμα ομοιόμορφα σε επιφάνεια 180°.

Ο αναδευτήρας ελεύθερου τροχού διατηρεί σταθερή τη ροή του
λιπάσματος μέσω αργής και έκκεντρης περιστροφής
19
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
- ΟΠΟΥ ΜΕΤΡΑ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

Αεροστρόβιλος
Το σύστημα διανομής αξιοποιεί τον
αεροστρόβιλο που δημιουργείται από την
περιστροφή των πτερυγίων διανομής. Το
ρεύμα αέρα διοχετεύεται μέσω των οπών του
προφυλακτήρα δημιουργώντας ελεγχόμενο
κενό που διασπείρει το λίπασμα ομοιόμορφα
πάνω στον δίσκο λίπανσης, προκειμένου
να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της
λίπανσης.
Ανοξείδωτο ατσάλι
Η ευρεία χρήση ανοξείδωτου ατσαλιού δεν
επιτρέπει τη διάβρωση ενώ ταυτόχρονα
προστατεύει τις βαμμένες επιφάνειες από
τυχόν φθορές λόγω του λιπάσματος.
Εύκολη πρόσβαση για ρύθμιση
Ο διανομέας διαθέτει δύο αλφάδια για τον
έλεγχο της γωνίας του τρακτέρ και του
διανομέα.
Η πάνω ζεύξη διαθέτει εργοστασιακά
ρυθμισμένο αλφάδι που είναι στερεωμένο
σε οριζόντια θέση - παράλληλα προς τους
δίσκους λίπανσης. Έτσι, υπάρχει δυνατότητα
διπλού ελέγχου για την ορθή βαθμονόμηση
του ρυθμιζόμενου αλφαδιού.

Τ Ο Κ Α ΛΥ Τ Ε Ρ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Δ Ι Α Ν Ο Μ Η Σ

Η περιστροφή των δίσκων λίπανσης ελκύει ένα ελεγχόμενο
ρεύμα αέρα μέσω των οπών του προφυλακτήρα και διανέμει
το λίπασμα ομοιόμορφα πάνω στον δίσκο λίπανσης

Το αλφάδι της πάνω ζεύξης είναι στερεωμένο παράλληλα στους δίσκους λίπανσης και είναι το σημείο αναφοράς για την
ορθή βαθμονόμηση της γωνίας εργασίας του διανομέα.
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Ανακλαστήρας
Η επιφάνεια φθορισμού του ανακλαστήρα είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και, ακόμα και στο φως της
ημέρας, ανακλά το φως με μεγαλύτερη ορατότητα
από τους κλασικούς ανακλαστήρες. Ο ανακλαστήρας
BOGBALLE πληροί τις προδιαγραφές του προτύπου
DIN 67520.

LED υψηλής φωτεινότητας - ειδικά σχεδιασμένα
από την BOGBALLE
100% στεγανότητα από νερό και σκόνη. Οι 55 επιμέρους μονάδες LED παρέχουν εξαιρετικά υψηλή ορατότητα σε όλες τις συνθήκες. Οι λυχνίες LED υψηλής
φωτεινότητας έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το EMC 10.5
E6 και έχουν ταξινομηθεί ως IP69-K.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΤΟΣΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ
Η ασφάλεια είναι σημαντικό ζήτημα κατά την εργασία στο χωράφι καθώς και κατά την κυκλοφορία
σε δημόσιους δρόμους. Οι ολοκληρωμένες λύσεις
ασφαλείας έχουν μελετηθεί αναλυτικά ως προς τον
σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά τους.
Πολύ υψηλή ορατότητα - LED υψηλής φωτεινότητας
Τα αδιάβροχα φώτα IP69 δεν χρειάζονται συντήρηση και παρέχουν σήμα ασφαλούς κυκλοφορίας με
τα πίσω και τα μπροστινά φώτα.
Κάτι περισσότερο από έναν τυπικό ανακλαστήρα..
Οι μεγάλοι ανακλαστήρες DIN 67520 φωτίζουν τον
διανομέα αποτελεσματικά - ακόμα και στο φως της
ημέρας
Αποτελεσματική προστασία
Οι διανομείς M-Line διαθέτουν ανοξείδωτους προφυλακτήρες που προφυλάσσουν από τα περιστρεφόμενα μέρη. Πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 14017.

Φως αναγνώρισης
Το μπροστινό φως σηματοδοτεί το πλάτος του διανομέα για τα οχήματα που κινούνται προς αντίθετη κατεύθυνση

Προφυλακτήρας
Οι διανομείς M-Line διαθέτουν ανοξείδωτους προφυλακτήρες που προφυλάσσουν από τα περιστρεφόμενα
μέρη του συστήματος διανομής. Πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου EN 14017.
23
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Εύκολη πρόσβαση για καθαρισμό
Οι αρθρωτοί προφυλακτήρες μπορούν να ανοίξουν
στο πλάι ώστε να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη πρόσβαση για τον καθαρισμό του συστήματος διανομής

Εκτροπείς για καθαρισμό. Πίσω από τους ανακλαστήρες, υπάρχουν θύρες πρόσβασης που εκτρέπουν
το νερό καθαρισμού από έναν εύκαμπτο σωλήνα σε
περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες σε κανονικές συνθήκες.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΕΡΒΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Έχει μελετηθεί κάθε λεπτομέρεια - σε κάθε
σημείο
Κατά τον σχεδιασμό του σασί, λήφθηκε υπόψη η φυσική ροή των εργασιών - με προτεραιότητα στις εργασίες καθαρισμού, σέρβις και συντήρησης. Το αποτέλεσμα διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες είναι δυνατό
να πραγματοποιούνται γρήγορα και εύκολα.
Απρόσκοπτη πρόσβαση
Ο διανομέας διαθέτει αρθρωτές μπάρες ασφαλείας
και προφυλακτήρες που παρέχουν απευθείας πρόσβαση στο σύστημα διανομής.
Γρήγορος και λεπτομερής καθαρισμός
Πίσω από τους αρθρωτούς ανακλαστήρες, είναι οι
θύρες πρόσβασης προς τους εκτροπείς καθαρισμού, οι οποίοι διευκολύνουν τη διαδικασία καθαρισμού. Επιπλέον, διάφορα ανοίγματα έκπλυσης στο
σασί επιτρέπουν τον καθαρισμό ακόμα και κρυφών
περιοχών. Οι λασπωτήρες που προφυλάσσουν το
σύστημα διανομής από τις πέτρες και τη λάσπη που
πέφτουν από τους πίσω τροχούς του τρακτέρ, μπορούν να βγουν από τη θέση τους ή να αφαιρεθούν για
λεπτομερή και αποτελεσματικό καθαρισμό
Εργαλείο γενικής χρήσης
Πίσω από τον αριστερό ανακλαστήρα, υπάρχει ένα
εργαλείο γενικής χρήσης από ανοξείδωτο ατσάλι. Το
εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη στερέωση των
πτερυγίων διανομής, το άνοιγμα των σιτών και για
τη ρύθμιση του περιστρεφόμενου δίσκου μεταβολής
της εξόδου ροής. Όλες οι ρυθμίσεις του διανομέα που
απαιτούν εργαλείο είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν με αυτό το εργαλείο γενικής χρήσης.

Εργαλείο γενικής χρήσης - βρίσκεται πάντα κοντά
Βρίσκεται πάντα στο κατάλληλο σημείο. Το εργαλείο
γενικής χρήσης βρίσκεται στον ανακλαστήρα για το
άνοιγμα των σιτών, τη στερέωση των πτερυγίων διανομής και τη ρύθμιση του περιστρεφόμενου δίσκου
μεταβολής της εξόδου ροής.

Άνοιγμα των σιτών
Κατά τον καθαρισμό, η ασφάλεια της σίτας ανοίγει με
το εργαλείο γενικής χρήσης.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ Ή ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι μια κλειστή μονάδα, γεμάτη με γράσο υψηλής ποιότητας
το οποίο διασφαλίζει την προστασία όλων
των εσωτερικών εξαρτημάτων και τη μακροχρόνια διάρκεια ζωής τους. Το γράσο
έχει εξαιρετικές ιδιότητες προστασίας από
φθορά και προστατεύει τα γρανάζια από
τυχόν υπερφόρτωση. Ταυτόχρονα, το κιβώτιο ταχυτήτων προστατεύεται από έναν
πλήρως κλειστό, υδατοστεγανό συμπλέκτη
τριβής που βασίζεται σε διπλούς δακτυλίους
Beleville, οι οποίοι τον προφυλάσσουν από
τυχόν ζημιές λόγω υπερβολικής φόρτισης,
ιδιαίτερα κατά την εκκίνηση ή τη διακοπή του
δυναμοδότη(PTO). Ο άξονας του δυναμοδότη διαθέτει συμπλέκτη υπερφόρτωσης.
Υδραυλική κίνηση ή κίνηση με δυναμοδότη
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο
διαφορετικών συστημάτων λειτουργίας του
συστήματος διανομής. Στον βασικό εξοπλισμό του διανομέα, περιλαμβάνεται άξονας
δυναμοδότη με συμπλέκτη ελεύθερης κίνησης.
Προαιρετικά, διατίθεται υδραυλικό σύστημα
λειτουργίας του συστήματος διανομής για
την εξοικονόμηση καυσίμου και τη μείωση
του κόστους. Το υδραυλικό σύστημα αποτελεί αξιόπιστη και αποτελεσματική λύση που
λειτουργεί με τον κινητήρα του τρακτέρ σε
χαμηλότερες στροφές από ό,τι το κλασικό
σύστημα δυναμοδότη.

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το υδραυλικό σύστημα αποτελεί οικονομική λύση που εξασφαλίζει
εξοικονόμηση καυσίμου.

Ο διαφορικός σχεδιασμός που περιλαμβάνει τέσσερα συνδεδεόμενα γρανάζια, έχει ως αποτέλεσμα ένα στιβαρό και ανθεκτικό σύστημα με διπλάσια
αντοχή από ένα κλασικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το κιβώτιο ταχυτήτων καλύπτεται από τριετή εργοστασιακή εγγύηση.

Ο ενσωματωμένος αδιάβροχος συμπλέκτης υπερφόρτωσης που δεν
χρειάζεται συντήρηση, προφυλάσσει από τυχόν ζημιές στο τρακτέρ, τον
άξονα του δυναμοδότη και το κιβώτιο ταχυτήτων σε περίπτωση εκκίνησης του δυναμοδότη με τον κινητήρα του τρακτέρ σε υψηλές στροφές.

Στους λιπασματοδιανομείς με λειτουργία ανεξάρτητα από την ταχύτητα κίνησης, οι στροφές του δυναμοδότη παρακολουθούνται
απευθείας στην οθόνη.
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ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟ A ΕΩΣ ΤΟ Ω
Το 1994, η BOGBALLE εφάρμοσε για πρώτη φορά
τη βαφή με σκόνη χρώματος καθώς αυτή η μέθοδος αποδείχθηκε η καλύτερη δυνατή για την επεξεργασία των επιφανειών ενός λιπασματοδιανομέα. Η βαφή με σκόνη χρώματος είναι εξαιρετικά
ανθεκτική στη φθορά και τις κρούσεις και έχει άριστες αντιδιαβρωτικές ιδιότητες.
Η προετοιμασία για την εργασία βαφής ξεκινά κατά
την παραλαβή του ατσαλιού.
Η διαδικασία είναι σύνθετη και περιλαμβάνει τα
ακόλουθα βήματα:
•
•
•
•
•
•
•

Ποιοτικός έλεγχος του ατσαλιού
Μεταλλοβολή
Λείανση και αφαίρεση γρεζιών από όλες τις
επιφάνειες και τις ακμές
Καθαρισμός διάρκειας 45 λεπτών
Βαφή με σκόνη χρώματος
Σκλήρυνση
Ποιοτικός έλεγχος

Κατά την εφαρμογή της σκόνης, τα σωματίδια της
σκόνης φορτίζονται στα 10-12000 V έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η επαρκής στατική πρόσφυση.
Με τον ποιοτικό έλεγχο, διασφαλίζεται ότι όλα τα
βαμμένα μέρη πληρούν τις υψηλές προδιαγραφές
μας.

Χωρίς αιχμηρά άκρα
Όλες τα μέρη κόβονται με λέιζερ και περνούν από
πολλά στάδια λείανσης και αφαίρεσης γρεζιών. Όσο
καλύτερη είναι η λείανση τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια
πρόσφυσης υπάρχει για τη βαφή - τόσο μεγαλύτερη
αντοχή και υψηλότερη ποιότητα επιτυγχάνεται.

Καθαρισμός διάρκειας 45 λεπτών
Κάθε εξάρτημα καθαρίζεται προσεκτικά με μια διαδικασία 7 βημάτων. Η απόλυτα καθαρή επιφάνεια είναι
το τέλειο σημείο εκκίνησης για τη μέγιστη πρόσφυση
της σκόνης χρώματος.

Ε Π Ε Ξ Ε Ρ ΓΑ Σ Ί Α Τ Η Σ Ε Π Ι Φ Ά Ν Ε Ι Α Σ

Αντοχή για περισσότερες από 1000 ώρες σε
δοκιμή διάβρωσης.
Η συστηματική δοκιμή διάβρωσης που εκτελούμε διαρκεί 1008 ώρες και πραγματοποιείται σε τεχνητή ατμόσφαιρα σύμφωνα με το πρότυπο DS/EN ISO 9227.

Το τελικό αποτέλεσμα
Η ελαστική επίστρωση (flexi-Coat) της BOGBALLE
έχει 30 φορές περισσότερη αντοχή από την κλασική
υγρή βαφή.
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Περισσότερες από 45000 δοκιμές διανομής.
Στις εγκαταστάσεις δοκιμών της BOGBALLE, έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 45.000 δοκιμές
πλήρους κλίμακας. Η εμπειρία και οι γνώσεις που
έχουμε αποκομίσει διατίθενται μέσω του ιστοτόπου
bogballe.com ή μέσω της εφαρμογής μας.

Πραγματοποιήστε τη δική σας ανάλυση λιπάσματος
Ο εξοπλισμός δοκιμής αξιολογεί τις ιδιότητες του
πραγματικού λιπάσματος και τις συγκρίνει με τις προδιαγραφές του προμηθευτή. Έπειτα, μπορείτε να συγκρίνετε το αποτέλεσμα της δοκιμής με την ανάλυση
του λιπάσματος που υπάρχει στο διαδίκτυο - προκειμένου να προσδιορίσετε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις
του διανομέα.

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
Ενδιαφερόμαστε για την ακρίβεια. Γι’ αυτό, κατασκευάσαμε τον πρώτο χώρο δοκιμών από το 1964
ακόμα. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας εξαιρετικά
προηγμένες εγκαταστάσεις δοκιμών 1600 m2
Είμαστε ο μοναδικός κατασκευαστής λιπασματοδιανομέων παγκοσμίως που πραγματοποιεί δισδιάστατες και τρισδιάστατες δοκιμές λίπανσης. Η
δισδιάστατη δοκιμή προορίζεται κυρίως για τη δημιουργία των διαγραμμάτων διανομής ενώ η τρισδιάστατη δοκιμή αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη αυτόματου συστήματος ελέγχου για το κεφαλάρι
του χωραφιού, συστήματος ελέγχου τμημάτων σε
σφηνοειδής διαδρομές και συστήματος ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας.
Στις εγκαταστάσεις δοκιμών της BOGBALLE, έχουν
πραγματοποιηθεί περισσότερες από 45.000 δοκιμές πλήρους κλίμακας. Η εμπειρία και οι γνώσεις
που έχουμε αποκομίσει διατίθενται μέσω του ιστοτόπου bogballe.com ή μέσω της εφαρμογής μας.

Διπλή έμφαση στην τεχνολογία
Τρισδιάστατη δοκιμή - για την ανάλυση της διανομής στο κεφαλάρι, στις σφηνοειδής διαδρομές και σε μεταβλητή ταχύτητα /
διαφορική εφαρμογή. Δισδιάστατη δοκιμή - αντιστοιχεί απόλυτα στη διανομή λιπάσματος στο χωράφι.
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Μονάδες ελέγχου
Προσφέρεται πληθώρα δυνατοτήτων

Κομπιούτερ ZURF
Η
εργασία
στο
χωράφι
ελέγχεται
αποτελεσματικά και με ακρίβεια μέσω
του κομπιούτερ ZURF. Επίσης, σε
συνδυασμό με το σύστημα ζύγισης,
ο
διανομέας
μετατρέπεται
σε
ένα
πλήρως αυτοματοποιημένο μηχάνημα.
Αναγνωρίζεται η ακρίβεια και η ποσότητα
διανομής - ανεξάρτητα από τυχόν μεταβολές
στην ταχύτητα κίνησης προς τα εμπρός ή
στις συνθήκες του χωραφιού.
Ο χειρισμός είναι εύκολος χάρη στη λογική
δομή του μενού. Πριν ξεκινήσετε την εργασία
στο χωράφι, μπορείτε να μεταφορτώσετε τα
προγραμματισμένα δεδομένα του χωραφιού
μέσω ενός USB stick. Μετά τη διανομή,
η εργασία στο χωράφι μεταφέρεται και
τεκμηριώνεται.
Το
κομπιούτερ
ZURF,
το
οποίο
περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό των
M60W, M45W και M35W, ικανοποιεί όλες τις
απαιτήσεις για διαχείριση, παρακολούθηση
και καταγραφή των εργασιών διανομής.
Διατίθεται επίσης για τα M45 και M35.

Κομπιούτερ ICON
Το κομπιούτερ ICON είναι ένας ελεγκτής
για τους διανομείς M45 και M35 που δεν
διαθέτουν σύστημα ζύγισης. Η διεπαφή
χρήστη βασίζεται σε εικονίδια και ελέγχει όλες
τις σημαντικές λειτουργίες προκειμένου να
επιτυγχάνεται αποτέλεσμα επαγγελματικού
επιπέδου. Υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς
των δεδομένων του χωραφιού από το
κομπιούτερ ICON σε Η/Υ, μέσω καλωδίου.
Ελεγκτής ISOBUS
Ο ελεγκτής ISOBUS διατίθεται προαιρετικά
για όλους τους διανομείς που διαθέτουν
σύστημα ζύγισης. Αυτή η λύση επιτρέπει τον
έλεγχο του διανομέα από την οθόνη ISOBUS
που βρίσκεται στο τρακτέρ. Ο ελεγκτής ISOBUS που διαθέτουμε πληροί το πρότυπο
ISO 11783 και ελέγχει όλες τις λειτουργίες
των διανομέων W. Ο διανομέας συνδέεται
στο δίκτυο ISOBUS του τρακτέρ μέσω ενός
φις ISOBUS ταχεία αποσύνδεσης.

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ό Τ Η ΤΑ

Κομπιούτερ ZURF

Κομπιούτερ ICON

Ελεγκτής ISOBUS
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Μήπως - έχετε ήδη GPS;

Μήπως έχετε ήδη λύση GPS στο κτήμα σας;
Δοκιμάζουμε συνεχώς τη δυνατότητα σύνδεσης των διαφόρων εξωτερικών σειριακών
συστημάτων GPS στο κομπιούτερ ZURF και
στο κομπιούτερ ICON. Επομένως, υπάρχει
δυνατότητα για χρήση ενός συστήματος που
υπάρχει ήδη στο κτήμα σας.
Είναι δυνατό να συνδεθεί το κομπιούτερ
ZURF σε διάφορα τυπικά συστήματα GPS
μέσω σειριακής σύνδεσης ώστε να υπάρχει αυτόματος έλεγχος σε σφηνοειδής διαδρομές και αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση στο κεφαλάρι του χωραφιού.
Απαιτείται μια διεπαφή μεταξύ των δύο συστημάτων, π.χ. AgLeader, Trimble, TeeJet
και TopCon.

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ό Τ Η ΤΑ

TeeJet Matrix συνδεδεμένο στο κομπιούτερ ZURF

Trimble CFX750 συνδεδεμένο στο κομπιούτερ ZURF

Οθόνη TopCon συνδεδεμένη στο κομπιούτερ ZURF
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M60W, M45W, M35W

CALIBRATOR FREE
η γενική εφαρμογή GPS

Ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου
κεφαλαριού και τμημάτων
Το CALIBRATOR FREE είναι μια εξαιρετική
και ευέλικτη εφαρμογή για διαχείριση των
κεφαλαριών μέσω GPS. Η εφαρμογή
λειτουργεί σε τυπικά τάμπλετ Android ως
μονάδες Plug & Play. Το απαραίτητο υλικό
περιλαμβάνει κεραία GPS και μια ασύρματη
μονάδα επικοινωνίας iZURF WiFi, η οποία
συνδέεται στο κομπιούτερ ZURF.

Στα πολλαπλά πλεονεκτήματά χρήσης των
χαρτών εφαρμογής στη σύγχρονη γεωργία
περιλαμβάνεται η ικανότητα αναδιανομής
του ανόργανου λιπάσματος προκειμένου να
επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή απόδοση
με αύξηση ή μείωση της ποσότητας
ανάλογα με τις δυνατότητες του εδάφους ή
της καλλιέργειας. Έτσι, εξασφαλίζεται πιο
ομοιογενής ανάπτυξη και πιο ομοιόμορφη
καλλιέργεια για τη συγκομιδή.

Χάρτες εφαρμογής μέσω GPS
Η
εφαρμογή
CALIBRATOR
FREE
περιλαμβάνει δυνατότητα για εφαρμογή
μεταβλητής παροχής, δηλαδή εφαρμογής
λιπάσματος με διαφορετική παροχή ανάλογα
με τη θέση στο χωράφι. Οι χάρτες της
εφαρμογής μεταβλητής παροχής μπορούν
να βασίζονται σε χάρτες απόδοσης, ενδείξεις
αισθητήρων μέσω drone, δορυφορικές
εικόνες ή δείγματα εδάφους.

Με την εφαρμογή CALIBRATOR FREE,
υπάρχει επίσης δυνατότητα απευθείας
επικοινωνίας με έναν αισθητήρα που μετρά
τις απαιτήσεις των φυτών σε θρεπτικά
συστατικά. Με αυτήν τη μέθοδο, είναι
δυνατό να προβλεφθεί σε πραγματικό
χρόνο η πραγματική ανάγκη σε άζωτο
και, ταυτόχρονα, να ρυθμιστεί αυτόματα ο
διανομέας ώστε να εφαρμόζει τη βέλτιστη
ποσότητα λιπάσματος.

Ο χάρτης εφαρμογής βασίζεται στην ευρέως
αναγνωρισμένη και αποδεκτή μορφή αρχείου
SHAPE καθώς οι περισσότερες εφαρμογές
λογισμικού διαχείρισης χωραφιών μπορούν
να διαχειρίζονται αυτόν τον τύπο αρχείων.

Πλήρης τεκμηρίωση
Μετά τη διανομή λιπάσματος σε ένα χωράφι,
το τάμπλετ αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα
που περιλαμβάνει αναφορά της εργασίας
με τη μορφή εγγράφου, όπου καθορίζεται
το όνομα του χωραφιού, η ποσότητα, το
πλάτος εργασίας κ.λπ.
Μια ευέλικτη λύση
Το σύστημα Calibrator FREE λειτουργεί
σε όλα τα τρακτέρ, ανεξαρτήτως φίρμας ή
μοντέλου, προσφέροντας πλήρη ευελιξία

Μπορείτε να το διαπιστώσετε και μόνοι σας. Απλώς,
πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής από το Google
Play* και εκτελέστε τη δοκιμαστική έκδοση απευθείας
σε οποιοδήποτε τάμπλετ Android.

Τα Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Σ Υ Ν Δ Ε Σ Ι Μ Ό Τ Η ΤΑ

Χρήση τάμπλετ Android για πλήρως αυτοματοποιημένο έλεγχο των τμημάτων
και εφαρμογή μεταβλητής παροχής μέσω GPS. Δυνατότητα αναβάθμισης, ακόμα και του παλαιότερου τρακτέρ του κτήματος, με την πιο σύγχρονη τεχνολογία
GPS.

Ορισμός οδηγιών GPS ως ευθείες ή καμπύλες γραμμές A - B.

Αυτόματη δημιουργία αναφοράς χωραφιού, με πλήρη τεκμηρίωση,
με τη μορφή αρχείου PDF ή CVS.

Δημιουργία χαρτών εφαρμογής από τον χρήστη - και εισαγωγή των
αρχείων - εύκολα και απλά.
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Ιδανικό για σταθερούς διαδρόμους εργασίας
αποφεύγονται οι πρόσθετες ροδιές στην καλλιέργεια του κεφαλαριού
Στροφή μέσα στον διάδρομο εργασίας
του κεφαλαριού
Εκτός από 100% επικάλυψη και εύκολη
ρύθμιση, το σύστημα διανομής με
περιστροφή προς το κέντρο διαθέτει ένα
σημαντικό πλεονέκτημα. Το σύστημα
διανέμει το λίπασμα από τα σημεία που είναι
κοντά στον διανομέα και σε όλο το μήκος του
μοτίβου λίπανσης. Επομένως, η στροφή στο
κεφαλάρι μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα στον
διάδρομο εργασίας του κεφαλαριού και όχι
στη φυτεία μεταξύ του κεφαλαριού και του
συνόρου του χωραφιού. Έτσι, εφόσον δεν
χρειάζεται να γίνει στροφή μέσα στη φυτεία,
αποφεύγονται σημαντικές ζημιές σε αυτήν.
TempoTracker
Το αποκλειστικό λογισμικό TempoTracker
της BOGBALLE είναι ένα έξυπνο μέρος
του συστήματος τμηματικού ελέγχου. Το
TempoTracker έχει σχεδιαστεί για τον
αυτόματο έλεγχο των θέσεων κλεισίματος
και ανοίγματος στο κεφαλάρι του χωραφιού.

Ε ΥΦ Υ ΐ Α Κ Α Ι ΤΑ Χ Ύ Τ Η ΤΑ

Το σύστημα διανομής με περιστροφή προς το κέντρο διανέμει το λίπασμα σε όλο το πλάτος του διανομέα.
Επομένως, η στροφή στο κεφαλάρι πραγματοποιείται μέσα στον διάδρομο εργασίας του κεφαλαριού και όχι
στη φυτεία μεταξύ του κεφαλαριού και του συνόρου του χωραφιού. Έτσι, εφόσον δεν χρειάζεται να γίνει στροφή
μέσα στη φυτεία, αποφεύγονται σημαντικές ζημιές και απώλειες σε αυτήν

Το λογισμικό TempoTracker υπολογίζει τις θέσεις εκκίνησης/διακοπής ανάλογα με την ταχύτητα κίνησης προς τα
εμπρός, την ποσότητα και το πλάτος εργασίας.

8 km/h

18 M

14 km/h

8 km/h

6M

12 M

14 km/h

12 M

Η ταχύτητα κίνησης προς το κεφαλάρι είναι γενικά μικρότερη από την ταχύτητα κίνησης προς το χωράφι.
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Διπλός δυναμικός έλεγχος
μέσω του συστήματος τμηματικού ελέγχου.

Διπλός δυναμικός έλεγχος
Ο διπλός δυναμικός έλεγχος συνδυάζει
το ασύμμετρο μοτίβο διανομής του
συστήματος δυναμικού τμηματικού ελέγχου,
που πραγματοποιείται στις σφηνοειδής
διαδρομές του κεφαλαριού, με το σύστημα
δυναμικού διαφορικού ελέγχου, όπου
πραγματοποιείται διανομή με μεταβλητή
παροχή / διαφορική εφαρμογή προς τα
αριστερά ή τα δεξιά.
Σύστημα δυναμικού τμηματικού ελέγχου
Το σύστημα δυναμικού ελέγχου τμημάτων
προσαρμόζει και ελέγχει το μοτίβο λίπανσης
ανάλογα με το σχήμα του χωραφιού,
για παράδειγμα στα κεφαλάρια με κλίση
ή σφηνοειδής διαδρομές. Ο αριθμός
των τμημάτων, τα οποία εμφανίζονται
στον ελεγκτή ως κύρια και δευτερεύοντα
τμήματα, είναι θεωρητικά άπειρος. Ο
έλεγχος επιτυγχάνεται καθώς τα κύρια
τμήματα διαιρούνται σε άπειρο αριθμό
δευτερευόντων τμημάτων και με δυναμική
παροχή - ανοίγοντας και κλείνοντας τα
«τμήματα» σταδιακά.

Το σύστημα ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις
θυρίδες του διανομέα στις περιοχές όπου
έχει ήδη εφαρμοστεί λίπασμα - όπως στο
κεφαλάρι.
Ασύμμετρο μοτίβο διανομής
Οι δυναμικές θυρίδες δημιουργούν ένα
ασύμμετρο μοτίβο διανομής με μετατόπιση
του μοτίβου και, ταυτόχρονα, μείωση της
ποσότητας σε κεκλιμένες ή σφηνοειδής
διαδρομές.
Η
σταδιακή
μεταβολή
εξασφαλίζει τη βέλτιστη και ομοιόμορφη
εφαρμογή στις περιοχές με επικάλυψη,
ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο εφαρμογής
μεγαλύτερης ή μικρότερης ποσότητας από
την απαιτούμενη και διασφαλίζοντας την
εφαρμογή της κατάλληλης ποσότητας σε
ολόκληρη την επιφάνεια του χωραφιού.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δεν έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα
δυναμικού ελέγχου

Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα δυναμικού ελέγχου

Όλα τα τμήματα είναι ανοικτά

6 ολόκληρα τμήματα έκλεισαν
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
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Συμμετρικό μοτίβο διανομής
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100%

ΧΑΡΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΜΕ
Το 1991, η BOGBALLE ήταν ο πρώτος κατασκευαστής λιπασματοδιανομέων που προσέφερε εφαρμογή μεταβλητής παροχής βασισμένη σε GPS.
Σήμερα, προσφέρουμε το σύστημα δυναμικού διαφορικού ελέγχου για την ποσότητα εφαρμογής και
το σχήμα του μοτίβου λίπανσης.
Οι θυρίδες του διανομέα ελέγχουν και τροποποιούν
την εφαρμογή λιπάσματος κατά μήκος του πλάτους
εργασίας. Έτσι, η προγραμματισμένη εφαρμογή,
σύμφωνα με τον χάρτη εφαρμογής, πραγματοποιείται με σταδιακές μεταβολές.

50%

125%
100%
75%
50%

Συχνά, τα συστήματα λογισμικού αντιλαμβάνονται
το χωράφι ως μικρά, ξεχωριστά και σαφώς διαχωρισμένα τμήματα. Όμως, στην πραγματικότητα,
η αλλαγή από τη μια περιοχή συγκεκριμένης παροχής στην άλλη είναι πιο βαθμιαία, με ηπιότερες
μεταβολές. Το σύστημα δυναμικού διαφορικού
ελέγχου προσαρμόζει την ποσότητα και τη διανομή σταδιακά ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες
του χωραφιού.
Το CALIBRATOR FREE υπολογίζει την ποσότητα
κατά μήκος του πλάτους εργασίας και διορθώνει
αυτόματα το μοτίβο διανομής πίσω από τον λιπασματοδιανομέα. Έτσι, εξασφαλίζεται η βέλτιστη
εφαρμογή - ακόμα και στις περιοχές με επικάλυψη
(βλ. σελίδα 36).
Οι λύσεις κομπιούτερ και ISOBUS της εταιρείας
μας επιτρέπουν την εκτέλεση διαφορικής εφαρμογής από πληθώρα ελεγκτών με υποβοήθηση GPS
(βλ. σελίδα 34).

Χάρτης εφαρμογών
Το CALIBRATOR FREE μετασχηματίζει τον χάρτη
εφαρμογής σε βαθμιαίες και ήπιες μεταβολές.

Τάμπλετ Android
Για τη χρήση της εφαρμογής CALIBRATOR FREE,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τάμπλετ με Android.

100%

ΧΆΡΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

125%

125%

75%

125%

125%

75%

100%

75%

50%

50%

125%
100%
75%
50%

Ευελιξία στον υψηλότερο βαθμό

Διαφορική εφαρμογή από 150 kg/εκτάριο έως 450 kg/εκτάριο στα 28 μέτρα.
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ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ

ΑΝΥΨΩΣΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ.

M45-Trail και M35-Trail
Αν θέλετε να «μεταφέρετε» έναν μεγάλο
διανομέα με ένα μικρότερο τρακτέρ,
θα βρείτε τον τέλειο συνδυασμό στο
πρόγραμμα
ρυμουλκούμενων.
Χάρη
στο ρυθμιζόμενο άνοιγμα των τροχών,
τα μηχανήματα είναι κατάλληλα για τα
περισσότερα πλάτη διαδρόμων εργασίας και
σειρών καλλιέργειας. Φυσικά, ο διανομέας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως μηχάνημα
ζεύξης σε 3 σημεία, π.χ. για καθυστερημένη
επιφανειακή διασπορά. Το ρυμουλκούμενο
σασί μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους
τους διανομείς M-Line - εκτός από το
μοντέλο M60W.
BXL1300
Το ανυψωτικό μεγάλων σάκων BXL 1300
στηρίζεται στη ζεύξη 3 σημείων του διανομέα
με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα μηχάνημα
φόρτωσης και διανομής που χειρίζεται
ένα άτομο. Τοποθετήστε τους μεγάλους
σάκους στο χωράφι και επιτύχετε αύξηση
της δυναμικότητας κατά 3-5 εκτάρια/ώρα.
Ο τηλεσκοπικός και υδραυλικός βραχίονας
προέκτασης μπορεί να ανυψώσει τους
μεγάλους σάκους απευθείας από το έδαφος
ή από ένα τρέιλερ. Η μέγιστη ικανότητα
φόρτωσης είναι 1300 kg.
Για την ασφάλεια κατά την εργασία, ο
κύριος κύλινδρος ανύψωσης διαθέτει
βαλβίδα προστασίας από πτώση. Το BXL
1300 μπορεί να τοποθετηθεί σε διανομείς
χωρητικότητας 3300 λίτρων.

Μ Ε ΤΑ Φ Ο ΡΑ Φ Ο Ρ Τ Ι Ω Ν

Το BXL 1300 μπορεί να ανυψώσει έως 1300 kg και μπορεί
να τοποθετηθεί σε διανομείς χωρητικότητας έως 3300 λίτρα.

M45-Trail για διανομείς έως 4500 kg.

M35-Trail για διανομείς έως 3500 kg.

Ο διανομέας μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να χρησιμοποιηθεί για καθυστερημένη επιφανειακή διασπορά σε
καλλιέργειες μεγάλου ύψους.
45

M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus

ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ

Εξοπλισμός
Διανομή στο κεφαλάρι προς το σύνορο (χειροκίνητο)
Διανομή στο κεφαλάρι από το σύνορο (χειροκίνητο)
Διανομή στο κεφαλάρι προς/από το σύνορο (χειροκίνητο)
Απόμακρος έλεγχος για διανομή στο κεφαλάρι
Διανομή στο κεφαλάρι προς το σύνορο (ηλεκτρικό)
Διανομή στο κεφαλάρι από το σύνορο (ηλεκτρικό)
Διανομή στο κεφαλάρι προς/από το σύνορο (ηλεκτρικό)
Δυναμοδότης με συμπλέκτη ελεύθερης κίνησης
Υδατοστεγανός συμπλέκτης υπερφόρτωσης
Σίτες με κώνο
Κονσόλα επιφανειακής διασποράς
Ενδεικτικό κλίσης για τη ρύθμιση του διανομέα
Λασπωτήρες
Περιστρεφόμενος δίσκος μεταβολής της εξόδου ροής με 4 θέσεις (0-650 kg/min)
Σύστημα δυναμικού τμηματικού ελέγχου
Σύστημα βασικού τμηματικού ελέγχου
Μονάδα επικοινωνίας iZURF
Κεραία GPS για iZURF
Ανακλαστήρας με φώτα LED υψηλής φωτεινότητας
Μπάρα ασφαλείας, σύμφωνα με το EN 14017
Κάλυμμα χοάνης, αναδιπλούμενο και με δυνατότητα ανοίγματος σε όλο το πλάτος
Τροχοί μεταφοράς για χειροκίνητη μετακίνηση
Σκάλα, αναδιπλούμενη
Σκάλα, τοποθετημένη στο πλάι
Σίτες, τοποθετημένες στο πάνω μέρος, πλήρους μεγέθους
Φαρδιοί προφυλακτήρες για ελαστικά μεγάλου πλάτους
Μειωτήρας, 1000/540 και 540/540 σ.α.λ., με τροχούς μεταφοράς
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης για το σύστημα διανομής.
Έλεγχος παροχής, με έλεγχο της παροχής λαδιού/των στροφών
Εξωτερική ζεύξη διαμ.37 mm
Προσαρμογέας για ανυψωτικό Cat. 4N
Αναδευτήρας για σπόρους χόρτου
Βαθμονομητής S-indicator για ρύθμιση της ποσότητας
Σετ δοκιμής για ανάλυση λιπάσματος, σακούλα με δείκτη D και F
Φις εισόδου ταχύτητας, ISO 11786
Αισθητήρας τροχών για το κομπιούτερ
Ανεπίστροφη βαλβίδα, δεν επιτρέπει τη διαφυγή του λαδιού

Στάνταρ
Εξτρα
Μη διαθέσιμο

Ενδεχομένως να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις ανά χώρα ή περιοχή σχετικά με το μέγεθος, το σχήμα, το χρώμα ή τη θέση των ανακλαστήρων. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για τις πρόσθετες
απαιτήσεις. Στην οθόνη του τρακτέρ, ενδέχεται να εμφανίζονται ενδείξεις σφάλματος για τα φώτα κυκλοφορίας. Αν συμβαίνει αυτό, οφείλεται στην πολύ χαμηλή κατανάλωση ενέργειας των φώτων LED.

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ό Σ Κ Α Ι Α Ξ Ε Σ Ο ΥΆ Ρ
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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

Καθαρά. 3.000 L / 3.300 kg
Καθαρά. 4.050 L / 4.450 kg

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

80

Καθαρά. 3.000 L / μεγ. 3.300 kg

Καθαρά. 4,500 L / μέγ. 4.500 kg

Καθαρά. 3.000 L / 3.300 kg

Καθαρά. 1,800 L / 1,980 kg

Καθαρά. 2.675 L / 2.940 kg

Καθαρά. 2,550 L / 2,800 kg

Καθαρά. 1,575 L / 1,730 kg

Καθαρά. 5.550 L / μέγ. 6.000 kg

Καθαρά. 5.250 L / 5.770 kg

Καθαρά. 4.800 L / 5.280 kg

Καθαρά. 1,800 L / 1,980 kg

M35W / M35 base

Καθαρά. 1.250 L / 1.370 kg

Καθαρά. 3.450 L / μεγ. 3.500 kg

Καθαρά. 3.300 L / μεγ. 3.500 kg

Καθαρά. 3.000 L / 3.300 kg

Καθαρά. 2.700 L / 2.970 kg

Καθαρά. 2,550 L / 2,800 kg

M35W / M35 plus

95 cm

Ελάχιστη. 110 cm
Μέγιστη. 118 cm

Καθαρά. 4,500 L / μέγ. 4.500 kg

Καθαρά. 4.050 L / 4.450 kg

M60W plus

Ελάχιστη. 170 cm - Μέγ. 200 cm

Ελάχιστη. 180 cm - Μέγ. 210 cm

Καθαρά. 2.250 L / 2.470 kg

Καθαρά. 1,800 L / 1,980 kg

ΤΑ ΜΟΝΤΈΛΑ

M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

50 cm

20 cm

cm

ΜΟΝΤΈΛΑ
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

Λίτρα

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

Κιλό

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

Διαστάσεις χοάνης
Πλάτος χοάνης (εκατοστά)

290

290

290

240

290

290

240

Βάθος χοάνης (εκατοστά)

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

0,67

0,66

0,66

Πλάτος εργασίας
Μέτρα

Χωρητικότητα

Καθαρό βάρος
Κιλά (ελάχ. / μέγ.)

Άνοιγμα πλήρωσης (εκατοστά)

Απόσταση από το κέντρο των σφαιριδίων της κάτω ζεύξης έως το κέντρο βάρους
Μέτρα
0,85
0,71
0,70
Μονάδα ελέγχου
Κομπιούτερ ZURF
Κομπιούτερ ICON
Ελεγκτής ISOBUS
Μονάδα iZURF WiFi γ
Υδραυλική

Έλεγχος μοτίβου λίπανσης
Έλεγχος τμημάτων, διπλός δυναμικός + VRA
Έλεγχος τμημάτων, βασικός + VRA
Έτοιμο για εξωτερικό GPS δ

Ποιοτικός έλεγχος
Σύστημα ζύγισης
Χειροκίνητη βαθμονόμηση
Πλήρως αυτοματοποιημένη βαθμονόμηση
Έξυπνος έλεγχος
Σχέση ταχύτητας

Στάνταρ
Εξαρτάται από το μοντέλο
Εξτρα
Μη διαθέσιμο

Μπορεί να εξαρτάται από τον τύπο του λιπάσματος
Πυκνότητα 1,1 kg/L. Το φορτίο του άξονα στους δημόσιους δρόμους πρέπει να ακολουθεί τους εθνικούς περιορισμούς
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στους διανομείς με κομπιούτερ ZURF
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στους διανομείς με κομπιούτερ ή ελεγκτή ISOBUS
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
www.bogballe.com

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Οι διανομείς BOGBALLE διατίθενται σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως και, σε κάθε χώρα, ισχύουν διαφορετικές
προδιαγραφές για τον τρόπο λειτουργίας των διανομέων. Παρά ταύτα, το κοινό στοιχείο είναι ότι παντού απαιτείται εφαρμογή
του λιπάσματος με ακρίβεια. Για αυτόν τον λόγο, η ευρεία σειρά προϊόντων μας ικανοποιεί αυτήν την απαίτηση, ανεξάρτητα αν
πρόκειται για έναν απλό χειροκίνητο διανομέα ή τον πιο τεχνολογικά εξελιγμένο διανομέα με πλήρως αυτοματοποιημένες λύσεις
και έλεγχο μέσω GPS.
Οι διανομείς μας πωλούνται μέσω των τοπικών αντιπροσώπων που διαθέτουν άριστη γνώση των τοπικών συνθηκών. Αυτό,
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο διανομέας αποτελείται από τυποποιημένα εξαρτήματα που διατίθενται στο σύνολο του προγράμματος παραγωγής, εξασφαλίζει ότι ο διανομέας θα βρίσκεται πάντα σε άριστη κατάσταση. Επίσης, διασφαλίζει την άμεση
προμήθεια αναλώσιμων και ανταλλακτικών στην περιοχή σας.
Η BOGBALLE αποτελεί ασφαλή επιλογή από κάθε άποψη, όχι μόνο όσον αφορά την εμπειρία της στην ακριβή διαχείριση του
πολύτιμου λιπάσματος που διανέμετε στο χωράφι σας αλλά και όσο αφορά το συνολικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του
διανομέα.
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ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
www.bogballe.com

Μεσορράχη Σερρών , 30 χλμ Εθνικής οδ. Σερρών – Δράμας ,Τ.Κ. 62042
ΤΗΛ: 23240 22508, 23240 23132 - FAX: 23240 22545
e-mail: info@stasinos.com.gr web: www.stasinos.com.gr
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Εισαγωγέας:

