BOGBALLE A/S. Hvem er vi?

Vi er en af verdens førende leverandører af salt- og sandspredere.
Med afsæt i en stor produktion af gødningsspredere er vores program i saltspredere et særdeles kompetent
produkt, når det gælder spredeteknik, finish samt overfladebehandling til et aggressivt miljø.
Overfladebehandlingen med den robuste og fleksible pulverlak „Flexi Coat“ sikrer sprederne lang levetid. Hvert
komponent gennemgår en 7-trins rengøring inden den endelige lakering og efterfølgende montage.
Resultat - en særdeles korrossionsbeskyttende lakering med høj slidstyrke, lang holdbarhed og selvfølgelig et
produkt, der spredeteknisk er i top.
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Fabrikken
Testhal - Pulverlakering - Programmering af svejserobot
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Glatførebekæmpelse. Hvordan?

Saltsprederprogrammet giver mulighed for at anvende sprederne både ved saltning og grusning af veje, parkeringspladser samt på meget smalle stier. Det anvendte materiale fordeles jævnt ved hjælp af spredeskivens centrifugalkraft; derved opnås et hurtigt og effektivt resultat på hele arealet. Spredernes kapacitet dækker ethvert
behov, uanset redskabsbærerens størrelse.
Beholdervolumen fra 130-1.050 liter. Flexi Coat pulverlakering, der slidmæssigt er 30 gange stærkere end traditionel vådlåk. Dosering fra kun 5 gram
pr. m2 afhængig af arbejdsbredde og fremkørselshastighed. Trinløs dosering med synlig skala. Trinløs arbejdsbredde fra 1-8 meter. Spredevinger i
højstyrke Manganstål med 2-3 gange længere holdbarhed end rustfrit stål. Hydraulisk, PTO eller mekanisk drevet spredesystem (kun S2-Trail).
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S2, 240 liter
S3 - S2-Trail - S2
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S2 og S3. Mange muligheder.

En liftophængt spreder er til hurtig og effektiv indsats. Monteret med vores storsækløfter BXL 1300 er der mulighed for at fylde sprederen direkte på indsatsstedet fra et depot. Dette øger effektiviteten yderligere, da påfyldning
kun tager et øjeblik.
Spredesystemet drives enten via PTO eller en hydraulisk motor. Den hydrauliske motor kræver kun 20 l/min.
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S3 775 liter med BXL 1300
PTO transmission – Påfyldning med BXL 1300 - Oliemotor

7

S2-Trail. Kan trækkes af alle.

Vores bugserede spreder med mekanisk drev er ideel til redskabsbærere uden pto eller hydrauliksystem; eksempelvis ATV’ere og mindre havetraktorer. Spredesystemet drives direkte af hjulene via en mekanisk transmission,
der til- og frakobles via en fjernbetjening.
Den roterende beholderbund sætter materialet i bevægelse, så snart der køres. Dette sikrer en nænsom start og
driftssikker funktion af spredesystemet, selv på glatte underlag.
Den justerbare trækstang kan nemt tilpasses til redskabsbærerens trækhøjde, hvilket sikrer en hurtig og fleksibel
tilkobling.
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S2-Trail 240 liter
Til- / frakobling af spredesystem - Roterende bund og omrører - Justerbar trækstang
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Indstilling af dosering. Den rigtige.

Som standard indstilles doseringen via ét håndtag, der betjenes manuelt. Alternativt kan elektrisk eller hydraulisk
fjernbetjening tilvælges som ekstraudstyr. Den elektriske fjernbetjening kan ydermere udbygges til at indstille
arbejdsbredden.
Der medfølger spredetabeller til salt, sand, sneglekorn samt gødning som standard.
Spredetabeller kan ligeledes downloades på www.bogballe.com.

10: S2, 240 liter
11: Doseringsindstilling - Spredesystem - Elektrisk fjernbetjening
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Komplekse problemstillinger. Enkle løsninger.

Vores vedligeholdelsesfrie transmissioner indeholder specialfedt, der er særdeles velegnet til at arbejde under
meget lav temperatur. Ydermere er pto-drevne spredere monteret med en vandtæt overbelastningskobling, der
ikke kræver vedligeholdelse.
Arbejdsbredden justeres manuelt eller elektrisk via bredderegulatoren.
Beholderen er monteret med en trykudligner, der forhindrer materialet i at kompaktere, hvilket sikrer et konstant
flow. Omrøreren arbejder med excentriske bevægelser i forhold til beholdersiden. Den er dermed driftsikker
uanset materialets modstand.

14: Spredesystem
15: Transmission - Indstilling af arbejdsbredde - Omrører og trykudligner (S3)
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Arbejdsopgaver. Året rundt.

Udover glatførebekæmpelse kan vores saltspredere også anvendes i forbindelse med f.eks. pleje af parker, golfbaner samt andre grønne områder.
Sprederen er ideel til spredning af topdressing på golfbaner. Ydermere er den perfekt til spredning af kvartssand
på asfalterede områder for at minimere varmepåvirkning.
Ved behov for spredning af f.eks. gødning kan sprederen forsynes med en specialudviklet omrører for groft
materiale.
På arealer, hvor der stille høje krav til præcision, anbefaler vi vores 2-skivede gødningsspredere til dette formål.

16: S3, 500 liter
17: S2, 240 liter - Omrører for groft materiale - S3, 500 liter
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Intelligent kontrol. Hvorfor?

CALIBRATOR ICON er den intelligente løsning til S2 og S3.
Systemet kommer i høj grad til sin ret, hvor der ofte skiftes hastighed ved f.eks. spredning på veje med mange
lysreguleringer. Ændres hastigheden forbliver doseringen den samme, idet sprederen automatisk regulerer op
eller ned for udløbet. Ved fuldt stop lukkes sprederen helt.
Arbejdsbredden fjernbetjenes fra CALIBRATOR ICON. Udløbet reguleres automatisk, i forhold til den valgte arbejdsbredde, hvorved doseringen altid forbliver den samme.
Indstilling foregår via CALIBRATOR ICONs letforståelige ikoner. For at opnå en nøjagtig dosering indtastes en
indsåningsværdi fra de medleverede spredetabeller. Doseringsmængden registreres automatisk bl.a. til brug for
nøjagtig dokumentation af indsatsruter. Systemet tager derfor i høj grad hensyn til økonomi, miljø og spredekvalitet, uanset arbejdsbredde, hastighed og ønsket dosering i gram/m². Ved tilkobling af GPS forhindres, at der
spredes to gange på samme strækning.
Kørselsafhængigheden opnås via et hastighedssignal fra den medleverede føler, eller som illustreret fra traktorboard via et ISO 11786 stik.

18: CALIBRATOR ICON
19: RS232 kommunikationsport - Indstilling - Traktorstik ISO 11786 for hastighed
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Udstyr.

CALIBRATOR ICON

Dosering, elektrisk

Dosering, hydraulisk

Dosering, kabel

Modul

Presenning

Refleks

Trafiklygter

Arbejdsbredde, elektrisk

Omrører (gødning / groft materiale)

Sold (standard)

Kuglekobling (S2-Trail)

Bæretappe, Kat I (S3)

Breddereduktion til 1 meter

Pigdæk (S2-Trail)

(standard)
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Modeloversigt.
S3

S2-Trail

114 x 119 cm

70 x 74 cm
350 L / Maks. 600 Kg

1.050 L / Maks. 1.600 Kg

240 L / 325 Kg

775 L / 1.045 Kg

115 cm
86 cm

350 L / Maks. 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

Egenvægt = 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

Modeloversigt. Udstyr.

Specifikationer

S2

S2 hydra

S2-Trail

S3

S3 hydra

Volumen (L)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Kapacitet (maks. kg)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Egenvægt (kg)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Totalvægt (kg)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Arbejdsbredde (M)

1-8

1-8

1-4

1-8

1-8

Rækkevidde (km)*

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

*Ved arbejdsbredde på 2 meter og 20 g pr. m2

Udstyr
PTO-aksel
Drivsystem (hydraulisk)
Overbelastningskobling
Omrører (sand/salt)
Sold
Arbejdsbredde (manuel betjening)
Trykudligner over omrører
Spredetabeller (sand, sand, sneglekorn, gødning)
Dosering (manuel betjening)
Dosering (fjernbetjening m/ kabel)
Dosering (hydraulisk fjernbetjening)
Dosering (elektrisk fjernbetjening)
CALIBRATOR ICON
Arbejdsbredde (elektrisk fjernbetjening)
Omrører (gødning / groft materiale)
Trafiklygter
Reflekser
Presenning
Breddereduktion til 1 meter
Bæretappe, Kat I
Kuglekobling
Hjul med pigdæk
BOGBALLEs udviklingsarbejde betyder, at der løbende udvikles nyt udstyr. Listen er derfor ikke nødvendigvis fyldestgørende.
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Ikke tilgængeligt
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FIND MORE INFORMATION ON
www.bogballe.com
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Forhandler:

