BOGBALLE A/S. Kto sme.

Sme jedným z vedúcich svetových výrobcov rozmetadiel hnojív, piesku a soli.
Výroba veľkého množstva rozmetadiel priemyselných hnojív znamená, že naša rada rozmetadiel soli je
charakterizovaná ako vysoko kvalitné výrobky čo sa týka techniky aplikácie, povrchovej úpravy a ochrany proti veľmi agresívnemu prostrediu.
Práškové lakovanie technológiou "Flexi Coat" zaisťuje dlhú životnosť strojov. Pred lakovaním a montážou prechádza každý jednotlivý diel procesom čistenia, ktorý obsahuje 7 krokov.
Výsledok - korozii vysoko odolné a trvanlivé lakovanie a navyše výrobok s vysokou presnosťou aplikácie.
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Továreň
Testovacie hala - Lakovňa - Programovanie zváracích robotov
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Zmrznuté a klzké cesty pod kontrolou. Ako?

Rozmetadlá soli musia byť schopné splniť veľa požiadaviek, od solenia a posýpania ciest, až po úpravu
parkovacích miest alebo veľmi úzkych chodníkov. Rozmetaný materiál je rovnomerne aplikovaný pomocou odstredivej sily rozmetacích diskov. Týmto spôsobom je dosiahnutá rýchla a efektívna aplikácia
v celom pracovnom zábere. Veľkosť rozmetadla spĺňa akékoľvek požiadavky bez ohľadu na náročnosť
úlohy, veľkosť traktora alebo ťažného prostriedku.

Objem zásobníkov od 130 do 1050 litrov. Flexi Coat práškové lakovanie, 30x odolnejšie než tradičné lakovanie. Dávka od
5 g/m²v závislosti od rýchlosti jazdy a záberu. Plynulé bezkrokové nastavenie dávky s dobre viditeľnou stupnicou. Plynulé
bezkrokové nastavenie pracovného záberu 1 - 8 m. Rozmetacie lopatky z mangánovej ocele - 2 - 3x vyššia životnosť v porovnaní s nerezovou oceľou. Rozmetací systém poháňaný hydraulicky, kĺbovým hriadeľom alebo mechanicky (iba S2-Trail).
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S3, 775 litrov
S3 - S2-Trail - S2
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S2 a S3. Model pre akékoľvek požiadavky.

Nesené rozmetadlo ponúka jednoduchú a efektívnu prácu. Pri použití ramena BXL 1300 na nakladanie
z big bagov je možné rozmetadlo naplniť jednoducho a rýchlo. Pracovná efektivita sa zvýší skrátením
časov plnenia.
Rozmetací systém je poháňaný vývodovým hriadeľom alebo hydromotorom. Pohon hydromotorom vyžaduje iba 20 l/min.
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S3 775 litrov vybavený BXL 1300
Pohon vývodovým hriadeľom - Plnenie pomocou BXL 1300 - Hydromotor
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S2-trail. Jednoducho pripojte a rozmetajte.

Ťahané rozmetadlo s mechanickým pohonom je ideálne pre traktory a iné ťažné prostriedky bez vývodového hriadeľa alebo hydraulického systému, napr. štvorkolky a malé záhradné traktory. Rozmetací
systém je poháňaný priamo mechanickým prevodom kolesami rozmetadla.
Rotačné miešanie v spodnej časti zásobníka pohybuje pri jazde materiálom. Zaisťuje tak ľahký štart a
spoľahlivú funkciu rozmetacieho systému aj na klzkom povrchu.
Ťažnú oj je možné jednoducho nastaviť pre jednoduché a rýchle pripojenie do ťažného prostriedku.
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S2-trail 240 litrov
Zapnutie / vypnutie rozmetacieho systému - Rotačné miešadlo v spodnej časti zásobníka - Nastaviteľná ťažná oj
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Nastavenie dávky. Presná dávka.

V štandardnej výbave sa dávka nastavuje pomocou rukoväte ovládanej manuálne. Ako doplnkovú výbavu na želanie možno dodať elektrické alebo hydraulické diaľkové ovládanie. Elektrickým diaľkovým
ovládaním možno zmeniť pracovný záber za jazdy.
Mimo údržbu zmrznutých a klzkých ciest možno rozmetadlá soli požiť tiež pre údržbu parkov, ihrísk,
golfových ihrísk a iných zelených plôch.
Rozmetacie tabuľky pre soľ, piesok, pelety a hnojivá sú dodávané v štandardnej výbave. Rozmetacie
tabuľky možno tiež nájsť na www.bogballe.com.

10: S2, 240 litrov
11: Nastavenie dávky - Rozmetací systém - Elektrické diaľkové ovládanie
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Komplexná záležitosť. Jednoduché riešenie.

Bezúdržbové prevodové ústrojenstvo obsahuje špeciálne mazivo, ktoré je vhodné pre prácu pri veľmi
nízkych teplotách. Navyše rozmetadlá vybavené kĺbovým hriadeľom sú vybavené bezúdržbovou, vode
odolnou klznou spojkou.
Pracovný záber sa nastavuje manuálne alebo elektricky v rozsahu 1-8 m pomocou deflektorov.
Vnútri zásobníka sa nachádza priečka, ktorá bráni zhlukovaniu materiálu v zásobníku tak, aby bol zabezpečený plynulý tok materiálu na rozmetacie disky z plného až do prázdneho zásobníka. Špeciálne
vyvinuté miešadlo s excentrickým pohybom zaisťuje konštantný prietok materiálu zásobníkom.

14: Koncept rozmetania
15: Pohon - Rozmetanie s nastavením - Priečka v zásobníku (S3)
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Úlohy. Celoročné použitie.

Mimo údržbu zmrznutých a klzkých ciest možno rozmetadlá soli použiť tiež pre údržbu parkov, ihrísk,
golfových ihrísk a iných zelených plôch.
Navyše v horúcich podmienkach je možné použiť rozmetadlá na aplikáciu kremičitého piesku na roztopený asfalt.
Na aplikáciu hnojív možno rozmetadlo vybaviť špeciálne vyvinutým miešacím zariadením pre miešanie
surového materiálu. Na plochách, kde je vyžadované vysoko presné rozmetanie odporúčame použitie
rozmetadiel s dvoma rozmetacími diskami.

16: S3, 500 litrov
17: S2, 240 litrov - Miešanie surového materiálu - S3, 500 litrov

17

Inteligentné ovládanie. Prečo?

CALIBRATOR ICON je inteligentným ovládačom rozmetadiel S2 a S3.
Tento systém je veľmi užitočný v podmienkach, kde dochádza ku kolísaniu rýchlosti, napr. pri ošetrovaní
ciest s množstvom semaforov alebo na úzkych chodníkoch. Ak sa zmení rýchlosť, dávka na plochu
zostane vďaka automatickému nastaveniu hradítka rovnaká. Pri zastavení sa aplikácia automaticky
zastaví. Záber možno elektricky meniť za jazdy a súčasne dochádza k automatickej úprave dávky.
Ovládanie je jednoduché pomocou zrozumiteľných ikon. Na dosiahnutie správneho množstva sa musí
z rozmetacej tabuľky zadať kalibračná hodnota. Množstvo aplikovaného hnojiva je zaznamenávané
pre neskoršiu kontrolu a dokumentáciu. Systém ponúka bezkonkurenčnú presnosť aj v prípade zmeny
pracovného záberu, rýchlosti alebo dávky² - pre efektívnu a k životnému prostrediu šetrnú aplikáciu.
Pripojenie k GPS zabráni dvojitému ošetreniu plochy!
Signál rýchlosti sa načítava zo štandardného snímača rýchlosti na kolese alebo vývodovom hriadeli,
alebo z prevodovky traktora alebo radaru zásuvkou ISO 11786.

18: CALIBRATOR ICON
19: RS232 komunikačný port - Nastavenie - ISO11786 zásuvka
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Doplnková výbava na želanie.

CALIBRATOR ICON

Elektrické nastavenie dávky

Hydraulické diaľkové nastavenie dávky

Káblové diaľkové nastavenie
dávky

Modul

Kryt zásobníka

Výstražné reflexné tabuľky

Osvetlenie pre transport po
pozemných komunikáciách

Elektrické diaľkové ovládanie
nastavenia záberu

Miešadlo

Sito zásobníka (štandard)

Guľový záves ťažnej oje (S2-Trail)

Čapy závesu kategórie 1 (S3)

Deflektor - záber 1 m (Štandard)

(hnojivo/surový materiál)

Pneumatiky s hrotmi (S2-Trail)
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Modelový rad.
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

Pohotovostná hmotnosť = 345 kg
20 cm

465 cm

192

cm

272

cm

BXL 1300

152 cm

152 cm

133 cm

115 cm

S2

70 x 74 cm

133 cm

130 l / 175 kg

500 l / 675 kg

Vybavenie.

Charakteristika

S2

S2 hydra

S2-Trail

Objem zásobníka (l)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Nosnosť (max. kg)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Hmotnosť (kg)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Celková hmotnosť (kg)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Pracovný záber (m)
Pracovná vzdialenosť (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

* Pracovný záber 2 m a dávka 20 g/m 2

Doplnková výbava na želanie
Kĺbový hriadeľ
Hydromotor
Klzná spojka
Miešadlo (piesok/soľ)
Sito v zásobníku
Ovládanie záberu
Priečka v zásobníku nad miešadlom
Rozmetacie tabuľky
Dávka (manuálne)
Dávka (káblové nastavenie)
Dávka (hydraulické nastavenie)
Dávka (elektrické nastavenie)
CALIBRATOR ICON
Elektrické diaľkové ovládanie nastavenia záberu
Miešadlo (hnojivo / surový materiál)
Osvetlenie pre transport po pozemných komunikáciách

Reflektory
Kryt zásobníka
Deflektor - záber 1 meter
Čapy závesu cat 1
Guľový záves ťažnej oje
Pneumatiky s hrotmi
Všetky produkty BOGBALLE podliehajú neustálemu vývoju.
Štandardná výbava
Doplnková výbava na želanie
Nedostupné
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VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE NA
www.bogballe.com

tel.: +421 911 577 901
e-mail: unimarco@unimarco.cz
www.unimarco.sk

Predajca:
0410-25 05-19 V01

Dovozca:

