DALSZE INFORMACJE DOSTĘPNE POD ADRESEM
www.bogballe.com

FIRMA BĘDĄCA PRODUCENTEM NAJWIĘKSZYCH I NAJLEPSZYCH NA
ŚWIECIE ROZSIEWACZY NAWOZÓW MINERALNYCH.
Jesteśmy jednym z wiodących producentów rozsiewaczy nawozów mineralnych na świecie. Przez 365 dni w roku pracujemy nad rozwojem i produkcją najlepszych technik rozsiewania nawozów mineralnych – technik, które od pokoleń są naszą
pasją.
W 1934 roku, we wiosce Bogballe, nasz założyciel Anders Peter Laursen rozpoczął produkcję urządzeń do produkcji
drobiu. Czasy się zmieniły i na początku lat 50-tych XX wieku uwaga firmy skupiła się na dobrze znanych niebieskich
rozsiewaczach nawozu. Dzisiejsi właściciele BOGBALLE A/S są przedstawicielami już trzeciego pokolenia, które przekazuje rodzinne tradycje dalej.
Optymalna funkcjonalność i budowa przyjazna dla użytkownika są oparte na latach praktycznego doświadczenia we
współpracy z rolnikami z całego świata.
Dysponujemy najnowocześniejszymi obiektami produkcyjnymi oraz sprawdzonymi obiektami zajmującymi się rozwojem i
pełnymi badaniami w naszych halach testowych. Przez cały rok analizujemy specyfikacje nawozów, testujemy i tworzymy
tabele wysiewu poprzez rozsiewanie ponad 200 ton nawozu każdego roku. Nasza hala testowa jest jedną z największych i
najbardziej zaawansowanych w Europie, oraz jest jedynym obiektem posiadającym dwa systemy do zarządzania testowania 2D i 3D.
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Firma BOGBALLE A/S nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pisowni, błędy techniczne lub drukarskie. Wszystkie
produkty BOGBALLE podlegają ciągłemu rozwojowi. W związku z powyższym, informacje zawarte w niniejszej broszurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WSZYSTKIE MODELE

WSZYSTKIE MODELE SĄ DOSTĘPNE POD ADRESEM
www.bogballe.com

POJEMNOŚĆ 1.250-5.550 LITRÓW.
Nowa seria M-Line jest gotowa i bardziej dynamiczna niż kiedykolwiek. Gama aktualnych, innowacyjnych funkcji stawia cię
w pozycji umożliwiającej realizację zadań dzisiaj i w przyszłości.
Budowa rozsiewacza oraz wszechstronność kontroli ilościowej sprawia, że maszyna ta jest więcej niż rozsiewaczem
nawozów – dzięki imponującej technice rozsiewania masz w ręku najmocniejsze karty.
Innymi słowy: Inwestycja w rozsiewacz M-Line oferuje niezawodność podczas pracy w polu, obsługę wysokiej jakości
nawozów w sposób uważny i precyzyjny – dokładnie tak, jak tego oczekujesz!

R O Z S I E WA C Z E N AW O Z Ó W M - L I N E

M60W plus pojemność 5.550 litrów

M45W plus 4.500 l

Podstawa M35 2.350 l
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PANEL ODBLASKOWY
Fluorescencyjna powierzchnia reflektora jest wysoce wydajna i nawet w dzień będzie odbijać światło
z widocznością większą niż tradycyjne panele odblaskowe. Reflektor BOGBALLE spełnia wymagania
normy DIN 67520.

DIODY GLOW LED – OPRACOWANE SPECJALNIE
PRZEZ FIRMĘ BOGBALLE
Sprawdzona 100% odporność na działanie wody
i pyłów. 55 diod LED zapewnia niezwykle dużą
widoczność w każdych warunkach. Diody Glow LED
zostały zatwierdzone zgodnie z normą EMC 10.5 E6 i
sklasyfikowane zgodnie z normą IP69-K.

RUCH I BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO
– ZARÓWNO PODCZAS
PRACY W POLU ORAZ NA
DRODZE.
Bezpieczeństwo jest istotne zarówno podczas
pracy w polu oraz transportu na publicznych
drogach. Zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa zostały szczegółowo wzięte pod uwagę
podczas opracowywania budowy i funkcjonalności
maszyny.
Najwyższa widoczność – diody Glow LED
Diody o wodoodporności zgodnej z IP 69 nie wymagają czynności konserwacyjnych i oferują bezpieczeństwo na drodze w postaci świateł przednich i tylnych.
Więcej niż zwykły reflektor
Duże panele odblaskowe zgodne z normą DIN 67520
skutecznie wyróżniają rozsiewacz – nawet w świetle dnia.
Skuteczna ochrona
Rozsiewacze M-Line są wyposażone w osłony ze stali nierdzewnej, zapewniające ochronę przed częściami obrotowymi. Spełniają one wymagania normy EN 14017.

ŚWIATŁA POZYCYJNE
Przednie światło pozycyjne określa szerokość
rozsiewacza dla nadjeżdżających pojazdów.

OSŁONA BEZPIECZEŃSTWA
Rozsiewacz M-Line jest wyposażony w osłony ze stali
nierdzewnej, zapewniające ochronę przed częściami
obrotowymi systemu rozsiewania. Spełnia wymagania
normy EN 14017.
7

WSZYSTKIE MODELE

ŁATWY DOSTĘP W CELU CZYSZCZENIA
Zawiasowe osłony bezpieczeństwa można otworzyć na boki, aby zapewnić nieograniczony
dostęp do urządzeń rozsiewających dla celów
czyszczenia.

OWIEWKI DO CZYSZCZENIA
Za panelami odblaskowymi znajdują się unikalne
porty dostępu, które odchylają wodę czyszczącą
z węża w obszary, które zwykle nie są łatwo
dostępne.

Ł AT W E C Z Y S Z C Z E N I E

CZYSZCZENIE
I KONSERWACJA.
Dokładnie przemyślane w każdym szczególe
Podczas projektowania ramy wzięto pod uwagę
naturalny przepływ pracy – z głównym naciskiem
na czyszczenie, serwisowanie i konserwację. Rezultat umożliwia szybkie i łatwe przeprowadzenie
każdej czynności.
Nieograniczony dostęp
Rozsiewacz jest wyposażony w zawiasowe pręty i
osłony bezpieczeństwa, które umożliwiają bezpośredni dostęp do urządzeń rozsiewających.
Szybkie i dokładne czyszczenie
Za zawiasowymi panelami reflektorów znajdują się porty
dostępu umożliwiające mycie deflektorów i ułatwiające
proces czyszczenia. Dodatkowo, liczne otwory w ramie
umożliwiają czyszczenie ukrytych miejsc. Błotniki chroniące
urządzenia rozsiewające przed kamieniami i błotem rozrzucanymi przez tylne koła traktora można z łatwością zdemontować dla celów dokładnego i skutecznego czyszczenia.
Uniwersalne narzędzie
Za lewym panelem reflektora znajduje się uniwersalne narzędzie
ze stali nierdzewnej. Narzędzie to jest przeznaczone do mocowania i rozkładania łopatek, otwierania sit i ustawiania wylotu obrotowego. Wszystkie ustawienia rozsiewacza wymagające narzędzia mogą
zostać przeprowadzone z użyciem narzędzia uniwersalnego.

UNIWERSALNE NARZĘDZIE
– ZAWSZE POD RĘKĄ
Zawsze w odpowiednim miejscu. Narzędzie uniwersalne jest stosowane w panelu reflektora w celu
otwarcia sit, mocowania łopatek rozsiewających i
ustawiania wylotu obrotowego.

OTWIERANIE SIT
Podczas czyszczenia sita, jego zabezpieczenie jest
zwalniane za pomocą narzędzia uniwersalnego.
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ODWALIMY CIĘŻKĄ
ROBOTĘ.

M45-Trail i M35-Trail
Jeżeli potrzebujesz, aby mały traktor pociągnął duży rozsiewacz, możesz znaleźć
idealne rozwiązanie w naszym programie
podwozi. Regulowana szerokość kół oferuje możliwość dostosowania się do większości szerokości ścieżek technologicznych
i plonów rzędowych. Rozsiewacz może
oczywiście być stosowany jako trzypunktowy układ zawieszenia (TUZ), np. podczas
późnego nawożenia pogłównego. Podwozia mogą być stosowane ze wszystkimi rozsiewaczami M-Line, z wyjątkiem modelu
M60W.
BXL1300
Podnośnik Big Bags model BXL 1300 jest
montowany na TUZ rozsiewacza, zapewniając tym samym maszynę załadunkową
i rozsiewającą obsługiwaną przez jednego
operatora. Zastosuj podnośnik Big Bags w
polu i uzyskaj wzrost wydajności o 3-5 ha na
godzinę. Wysięgnik teleskopowy i hydrauliczny może podnosić Big Bags bezpośrednio z ziemi lub z przyczepy. Maksymalne
obciążenie wynosi 1.300 kg.
Główny cylinder podnoszący jest wyposażony w zawór zapobiegający upadkowi, który
zapewnia bezpieczeństwo podczas pracy.
BXL 1300 można zamontować na rozsiewaczach o pojemności do 3300 litrów.

O B C I Ą Ż E N I E Z O S TAW N A M

Podnośnik BXL 1300 ma nośność do 1.300 kg i może być
montowany na rozsiewaczach o pojemności do 3.300 litrów.

M45-Trail dla rozsiewaczy do 4.500 kg.

M35-Trail dla rozsiewaczy do 3.500 kg.

Rozsiewacz może zostać zdemontowany i wykorzystany w późnym nawożeniu pogłównym wysokich plonów.
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M35 base

M35 plus

M45 plus

M35W base

M35W plus

M45W plus

M60W plus
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Sprzęt
Rozsiew na uwrociach do granicy (ręczny)
Rozsiew na uwrociach od granicy (ręczny)
Rozsiew na uwrociach od/do granicy (ręczny)
Zdalne sterowanie kablem dla celów rozsiewu na uwrociach
Rozsiew na uwrociach do granicy (elektryczny)
Rozsiew na uwrociach od granicy (elektryczny)
Rozsiew na uwrociach od/do granicy (elektryczny)
Sprzęgło przeciążeniowe WOM
Wodoszczelne sprzęgło przeciążeniowe
Sita wraz ze stożkiem
Konsola nawożenia pogłównego
Wskaźnik nachylenia do regulacji rozsiewacza
Błotniki
Wylot obrotowy z 4 wylotami (0-650 Kg/min)
Dynamiczna kontrola sekcji
Standardowa kontrola sekcji
Moduł komunikacyjny NAVI Com
Antena GPS dla NAVI Com
Panel reflektora ze światłem drogowym GLOW LED
Belka bezpieczeństw, spełnia wymagania normy EN 14017
Osłona leja, składana i otwierana na pełną szerokość
Koła transportowe umożliwiające ruch bezpośredni
Drabina, składana
Drabina, mocowana z boku
Sita, pełnowymiarowe, mocowane na górze
Szerokie osłony do szerokich opon
Przekładnia redukcyjna, obroty 1000/540 i 540/540, włącznie z kołami transportowymi
Hydrauliczny układ napędowy dla urządzenia rozsiewającego.
Kontrola przepływu, kontrola przepływu oleju / obrotów
Połączenie zewnętrzne 037 mm
Adapter do podnośnika kategorii 4N
Mieszadła do nasion trawy
S-indicator do wprowadzania ustawień ilości nawozu
Zestaw testowy do analizy nawozu, opakowanie zawiera wskaźnik D i F
Wtyczka danych wejściowych dotyczących prędkości ISO 11786
Indukcyjny czujnik kół dla urządzenia CALIBRATOR
Sterowniczy zawór zwrotny, zapobiega wyciekowi oleju z cylindra zdalnej kontroli hydraulicznej

Standard
Funkcja dodatkowa
Funkcja niedostępna

W danym kraju mogą obowiązywać szczególne wymagania dotyczące rozmiaru, kształtu, koloru lub umiejscowienia paneli refleksyjnych. Prosimy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu uzyskania informacji na temat dodatkowych wymagań. Deska rozdzielcza traktora może pokazywać nieprawidłowe wskazania dotyczące świateł drogowych. Jest to związane z bardzo niskim zużyciem energii przez diody LED.

S P R Z Ę T I O P R Z Y R Z Ą D O WA N I E

CALIBRATOR ICON

Aplikacja NAVI do rozprzestrzeniania GPS za pomocą tabletu
z systemem Android (wymaga CALIBRATOR ZURF).

CALIBRATOR ZURF

Hydrauliczne zdalne sterowanie rozsiewem granicznym

Elektryczne zdalne sterowanie rozsiewem granicznym dla CALIBRATOR ZURF / ICON
Antena GPS dla NAVI Com
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Składana pokrywa zbiornika

Drabina, składana

Sita, pełnowymiarowe, mocowane na górze

Drabina, mocowana z boku
Silnik hydrauliczny

Bardzo szerokie osłony

Koła do przechowywania

AKCESORIA

Tablice odblaskowe

Uchwyt na tablet RAM

Mieszadła do nasion trawy

Przeciwprądowy zawór pilotowy

Zestaw testowy

Adapter kat. 4N
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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

Netto. 3,300 L / 3,630 kg / 146 cm

Netto. 2.125 L / 2.330 kg / 131 cm

80

Netto. 3.000 L / Max. 3.000 kg / 162 cm

Netto. 2,675 L / 2,940 kg / 151 cm

Netto. 3.000 L / 3.300 kg / 139 cm

Netto. 1.800 L / 1.980 kg / 120 cm

Netto. 4.500 L / Max. 4.500 kg / 175 cm

Netto. 4,050 l / 4,450 kg / 164 cm

Netto. 2.550 L / 2.800 kg / 128 cm

Netto. 1,575 L / 1,730 kg / 113 cm

Netto. 5,550 L / maks. 6.000 kg / 208 cm

Netto. 5,250 L / 5,770 kg / 200 cm

Netto. 4.800 L / 5.280 kg / 190 cm

Netto. 1.800 L / 1.980 kg / 110 cm

M35W / M35 base

Netto. 1.250 L / 1.370 kg / 102 cm

Netto. 3.450 L / Max. 3.500 kg / 150 cm

Netto. 3,300 L / 3,630 kg / 146 cm

Netto. 3.000 L / 3.300 kg / 139 cm

Netto. 2.700 L / 2.970 kg / 132 cm

Netto. 2.550 L / 2.800 kg / 128 cm

M35W / M35 plus

95 cm

Min. 110 cm
Maksx. 118 cm

Netto. 4.500 L / 4.950 kg / 182 cm

Netto. 4,050 l / 4,450 kg / 172 cm

M60W plus

Min. 170 cm - Maks. 200 cm

Min. 180 cm - Maks. 210 cm

Netto. 2.250 L / 2.470 kg / 121 cm

Netto. 1.800 L / 1.980 kg / 110 cm

WSZYSTKIE MODELE

M45W plus

BXL 1300

95 cm
50 cm

50 cm

20 cm

cm

DANE TECHNICZNE
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

Litry

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

Kilogramy B

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

Wymiary leja
Szerokość leja (cm)

290

290

290

240

290

290

240

Głębokość leja (cm)

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

Szerokość robocza A
Metry

Pojemność

Waga netto
Kilogramy (min. / maks.)

Otwór do napełniania (cm)

Odległość od środka dolnego połączenia kulkowego do środka ciężkości.
0,85
0,71
0,70
Metry
Jednostka sterująca
CALIBRATOR ZURF
CALIBRATOR ICON
Sterownik ISOBUS
Moduł NAVI Com do
Hydraulika

Kontrola obrazu rozsiewu
Kontrola sekcji Dual Dynamic +VRA
Standardowa kontrola sekcji +VRA
Obsługa zewnętrznych urządzeń
GPS D

Kontrola ilościowa
System ważenia
Kalibracja ręczna
Automatyczna kalibracja
Inteligentne sterowanie
Relacja prędkości

Standard
W zależności od modelu
Funkcja dodatkowa
Funkcja niedostępna

Może zależeć od rodzaju nawozu
Gęstość 1,1 kg na litr. Obciążenie osiowe na drogach publicznych musi być zgodne z przepisami krajowymi.
Może być stosowane wyłącznie dla rozsiewaczy z CALIBRATOR ZURF
Może być stosowane wyłącznie dla rozsiewaczy z CALIBRATOR lub Sterownikiem ISOBUS
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ZNAJDŹ LOKALNEGO PRZEDSTAWICIELA POD ADRESEM
www.bogballe.com

ZNAJDZIESZ NAS NA CAŁYM ŚWIECIE
Rozsiewacze BOGBALLE są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie, przy czym w każdym kraju obowiązują
inne normy działania rozsiewacza. Mimo to, we wszystkich krajach oczekuje się precyzyjnego rozsiewu nawozu. Dlatego
też nasza linia produktów spełnia ten wymóg, bez względu na to, czy jest to prosty, ręcznie sterowany rozsiewacz, czy też
specjalistyczny rozsiewacz z automatycznymi rozwiązaniami i sterowaniem GPS.
Sprzedajemy swoje rozsiewacze za pośrednictwem lokalnych przedstawicieli, z których każdy posiada szeroką wiedzę
na temat warunków lokalnych. Powyższe w połączeniu z faktem, że rozsiewacz składa się ze standardowych elementów,
które są stosowane na przestrzeni całego programu produktowego zapewni ciągły, doskonały stan techniczny Twojego
rozsiewacza. Umożliwia to również stałe, lokalne zaopatrzenie części zamiennych i eksploatacyjnych.
Wybór firmy BOGBALLE jest bezpieczny nie tylko ze względu na pewność precyzyjnej obsługi wartościowych nawozów
stosowanych w polu, lecz również ze względu na całkowite koszty ponoszone na przestrzeni całego okresu eksploatacji
rozsiewacza.

ZNAJDZIESZ NAS NA CAŁYM ŚWIECIE
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ZNAJDŹ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT
www.bogballe.com
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