BOGBALLE A/S. Kim jesteśmy.

Jesteśmy jednym ze światowych liderów wśród producentów solarek i piaskarek.
Wysoka ilość produkowanych rozsiewaczy, wynika z faktu, że nasze produkty charakteryzuje wysoka
jakość w technologii rozsiewu, oraz zabezpieczenia naszych produktów przed bardzo skrajnymi warunkami pogodowymi.
Nasze wyroby pokrywane są wytrzymałym i elastycznym lakierem proszkowym „Flexi Coat”, który zapewnia długą żywotność produktu. Każdy pojedynczy komponent, przed malowaniem i składaniem,
przechodzi przez 7 stopniowy proces czyszczenia.
Rezultat – Powłoka trwała oraz wysoce odporna na korozję i co więcej produkt z doskonałą precyzją
rozsiewu.

2:
3:

Fabryka
Hala testowa – Malowanie proszkowe - Programowanie robotów spawalniczych
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Kontrola nad oblodzonymi i śliskimi drogami. W jaki sposób?

Solarki wychodzą na przeciw potrzebom wynikającym z konieczności posypywania solą i piaskiem dróg,
parkingów, a także chodników. Posypywany materiał jest rozprowadzany równo poprzez siłę odśrodkową, z dysku siewnego. Dzięki temu uzyskiwany jest szybki i efektywny rozsiew nad wymaganym
obszarem. Rozmiary siewników spełnią każde zapotrzebowanie, bez względu na rozmiar zadania, traktora, czy pojazdu ciągnącego.
Proszkowy lakier „Flexi Coat“, 30 razy bardziej trwały, niż tradycyjna farba. Ilość od 5 gram na m2, w zależności od prędkości jazdy i szerokości roboczej. Bez skokowe ustawienie ilości, z widocznym wskaźnikiem ilości. Bez skokowa szerokość
robocza zmieniana w zakresie 1-8 metra. Łopatki do rozsiewania wykonane ze stali manganowej – 2-3 razy dłuższa wytrzymałość, w porównaniu do stali nierdzewnej. Hydrauliczny, przy użyciu WOM lub mechaniczny system rozsiewu ( tylko S2-Trail ).
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S3, 775 litrów
S3 - S2-Trail - S2
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S2 i S3. Modele na każde potrzeby.

Montowany do ciągnika rozsiewacz oferuje szybką i efektywną pracę. W połączeniu z naszym podnośnikiem BM1250, możliwe jest napełnienie rozsiewacza bezpośrednio na miejscu pracy. Zwiększa to
efektywność pracy, poprzez skrócenie czasu niezbędnego do ponownego uzupełnienia surowca.
System rozsiewu napędzany jest poprzez wał odbioru mocy, albo silnik hydrauliczny. Silnik hydrauliczny
wymaga jedynie 20 litrów oleju na minutę pracy.
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S3 775 litrów z BXL 1300
Wał odbioru mocy – Napełnianie przy pomocy BXL 1300 – Silnik hydrauliczny
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S2-Trail. Po prostu podczep i rozsiewaj.

Nasz podczepiany rozsiewacz, z mechanicznym napędem, jest idealnym rozwiązaniem dla ciągników
i pojazdów ciągnących bez WMO, czy systemu hydraulicznego, np. dla ATV, czy kompaktowych traktorów ogrodniczych. System rozsiewu napędzany jest bezpośrednio z kół rozsiewacza poprzez mechaniczną przekładnie.
Obracając mieszadło u podstawy zbiornika porusza surowiec podczas pracy. Zapewnia to łatwy rozruch
i niezawodne działanie systemu siewnego nawet na śliskich powierzchniach
Dyszel w łatwy sposób może być dostosowywany do zaczepu pojazdu ciągnącego, dla sprawnego i
szybkiego połączenia.
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S2-Trail, 240 litrów
Włączanie/wyłączanie systemu rozsiewu – Obracające mieszadło i podstawa zbiornika – Regulowany dyszel
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Ustawianie ilości. Precyzyjny wskaźnik.

W wersji standardowej, ilość jest regulowana za pomocą jednej dźwigni, która może być obsługiwana
ręcznie. Alternatywnie, można wybrać elektryczny lub hydrauliczny sterownik zdalnego sterowania.
Również elektryczny sterownik zdalnego sterowania może zostać wybrany dla bieżącej regulacja szerokości roboczej.
Poza kontrolą nad oblodzonymi i śliskimi drogami, nasze solarki mogą być również wykorzystywane do
utrzymania parków, pól golfowych boisk i innych terenów zielonych.
Wykresy rozsiewu soli, piasku, preparatu przeciw ślimakom i nawozu są dostarczane w standardzie.
Wykresy rozsiewu mogą być również pobrane ze strony www.bogballe.com.

10: S2, 240 litrów
11: Ustawianie Ilość - System Rozsiewu – Elektryczne zdalne sterowanie
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Skomplikowane sprawy. Proste rozwiązania.

Nasze, niewymagające konserwacji przekładnie zawierają specjalny smar, który jest szczególnie
przystosowany do pracy w warunkach bardzo niskiej temperatury. Dodatkowo rozsiewacze napędzane
przy pomocy WOM, wyposażone są w bezobsługowe, wodoodporne, sprzęgło poślizgowe.
Szerokość rozsiewu regulowana jest ręcznie lub od 1 do 8 m przy pomocy osłony szerokości roboczej.
Wewnątrz zbiornika zamontowany jest „most“, aby zapobiec zagęszczaniu materiału u podstawy zbiornika, w celu zapewnienia spójnego przepływu na dysk siejący, zarówno w przypadku pełnego jak i
pustego zbiornika. Specjalnie opracowane mieszadło, z oryginalnym ruchem, zapewnia stały przepływ
materiału w zbiorniku.

14: Koncepcja rozsiewu
15: Przekładnia - Dostosowanie szerokości rozsiewu – Most zbiornika (S3)

15

Zadania. Wszystko przez cały rok.

Poza kontrolą nad oblodzonymi i śliskimi nawierzchniami lub parkingami, nasze solarki mogą być
również używane do konserwacji parków, pól golfowych, boisk i innych terenów zielonych.
Na polach golfowych jest idealny do nawożenia, ponadto, podczas wysokiej temperatury, gdy powierzchnia smołowana może się topić, idealnie nadają się do rozsiewu piasku kwarcowego na nawierzchni
asfaltowej.
Do rozprowadzania nawozów na przykład, rozrzutnik może być wyposażony w specjalnie zaprojektowane mieszadło dla twardych materiałów. Na obszarach, gdzie wysoka precyzja rozsiewu jest wymagana,
polecamy dwu-tarczowy siewnik do nawozów.

16: S3, 500 litrów
17: S2, 240 litrów - Mieszadła dla twardych materiałów - S3, 500 litrów
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Inteligentna kontrola. Dlaczego?

CALIBRATOR ICON jest inteligentnym rozwiązaniem dla S2 i S3.
System jest niezwykle przydatny w warunkach, gdzie szybkość jest często zmieniana, np. podczas
rozsiewania na drogach ze sporą ilością sygnalizacji świetlnych lub na wąskich chodnikach. Jeśli prędkość ulegnie zmianie, ilość pozostanie stała, ponieważ migawka automatycznie zwiększy lub zmniejszy
szybkość. Podczas całkowitego zatrzymania, rozsiewacz zamyka się automatycznie. Szerokość rozsiewu może również
być regulowana elektrycznie podczas ruchu, jednocześnie ilość rozsiewanego surowca jest stała ze
względu ma automatyczne dostosowanie wylotu.
Praca odbywa się poprzez intuicyjne ikony. Aby osiągnąć odpowiednią ilość, należy podać wartość
kalibracji wprowadzoną z wykres rozsiewu. Ilość rozsiewu stale jest rejestrowana w dokumentacji trasy
roboczej. System oferuje niezrównaną precyzję bez względu na szerokość, prędkość i wymaganą ilość
w gramach/m, dla osiągnięcia najbardziej efektywnego i przyjaznego dla środowiska wyniku. Podłączenie do GPS może automatycznie zapobiec rozsiewowi dwa razy w samej trasie!
Kontrola prędkości jest uzyskiwana poprzez sygnał prędkości od standardowego czujnika prędkości na
piaście koła lub wału napędowego lub jako pokazano z przekładni ciągnika lub radaru z wtyczki 11786
ISO wtyczki.

18: CALIBRATOR ICON
19: Port komunikacyjny RS232 - Ustawianie – Gniazdo ISO11786
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CALIBRATOR ICON

Elektryczne sterowanie

Hydrauliczne sterowanie

Sterowanie linkowe

Moduł

Osłona na zbiornik

Panel odblaskowy

Tylne światła

Elektryczny sterownik
roboczej szerokości

Mieszadło

Sito (standard)

Hak kulowy (S2-Trail)

Bolce mocujące KAT 1 (S3)

Kołnierz – 1 metr
szerokości roboczej

Opona z kolcami

(nawóz / twarde materiały)

(standard)
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S3

S2-Trail

114 x 119 cm

70 x 74 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

Waga = 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

Specyfikacja

S2

S2 hydra

S2-Trail

Objętość (L)

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

130 / 240 / 350

500 / 775 / 1.050

500 / 775 / 1.050

Pojemność (max. kg)

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

175 / 325 / 450

675 / 1.045 / 1.600

675 / 1.045 / 1.600

Waga (kg)

118 / 130 / 142

118 / 130 / 142

150 / 162 / 174

166 / 189 / 212

166 / 189 / 212

Waga całkowita (kg)

293 / 455 / 592

293 / 455 / 592

325 / 487 / 624

841 / 1.234 / 1.812

841 / 1.234 / 1.812

Szerokość Robocza (M)
Odległość pracy na jednym zbiorniku (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 Metry roboczej szerokości i 20 g/m2

Opcje
WMO (Wał Odbioru Mocy)
Silnik hydrauliczny
Sprzęgło ślizgowe
Mieszadło (piasek/sól)
Sito
Kontrola szerokości
Mostek nad mieszadłem w zbiorniku
Tablice rozsiewu
Ilość (sterowanie ręczne)
Ilość (sterowanie linkowe)
Ilość (sterowanie hydrauliczne)
Ilość (sterowanie elektryczne)
CALIBRATOR ICON
Szerokość robocza (sterowanie elektryczne)
Mieszadło (nawóz / twarde materiały)
Światła drogowe
Reflektory
Osłona zbiornika
Kołnierz – 1 metr szerokości roboczej
Bolce mocujące cat 1
Hak kulowy
Opony z kolcami
Standardowe wyposażenie
Opcje
Niedostępne

Wszystkie produkty BOGBALLE podlegają ciągłemu procesowi ulepszeń.
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