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Honoris a.s.                                                                                                          1. vydání, 

2006 

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ 
 

Obecné zásady nastavení rozmetadla 

  PTO- rychlost, Plošné rozmetání   540  ot/min 
 

  Náklon stroje    viz. tabulka () 
 

  PRACOVNÍ VÝŠKA, Standard   75  cm 
 

  PRACOVNÍ VÝŠKA, Pozdní aplikace  Max.  cm 
 

  NASTAVENÍ DÁVKY   viz. tabulka Kg/Ha 
 

  LOPATKY / ŠÍŘKA Záběru, Pozice  POS.  1-2 
 

 

Doporučené otáčky VH 

12 šířka záběru 304 typ hnojiva 

Typ lopatek 

Nastavení lopatek každého kotouče 

Náklon rozmetadla  

Dávka (Kg/Ha) 

Kalibrační hodnota 

Zrnitostní složení 

Objemová hmotnost 

Pevnost granulek (Kg) 

Sypkost materiálu (L/Min) 
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PŘEHLED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

F) Sseřizovací ukazatel 

Zásobník 

Horní čep 

J) Spojovací čepy 

Transmission 

I) Kuželový převod 

G) Spojovací 

tyč 

D) Hradítko 

A) Cardanový kloub 

B) Teleskop 

Výr. číslo E) Spojovací tyč 

hradítek 

I) Kuželový převod H) Třecí spojka 

C) Čechrač 

Zástěrky 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE, všeobecně  
 

  Objem zásobníku :  700 – 1.600  Litrů 

  Objem zásobníku :  Max. 1.600  Kg. 

  Pracovní záběr :  10 – 18  Metrů 

  Kapacita rozmetání :  přibližně. 0,35 – 400  Kg/min. 

  3-bodový závěs :  Cat. II / ISO 730/I   

 
 

TECHNICKÉ SPECIFIKACE, 
 

Stroj L1 base je standardně vybaven zásobníkem na 700 nebo 500 litrů (plus 
base). 

 Monáží modulů 450 l, respektive 200 l lze objem zvyšovat až do 1600 litrů. 

  
 

L1plus  700 1150 1600 

Nakládací výška cm. 90 108 126 

Objem zás. Litres 700 1150 1600 

Nosnost zás. Kg. 770 1.250 1.600 

Šířka zás. cm. 210 210 210 

Hloubka zás. cm. 120 120 120 

Nakládací otvor cm. 204 x 111 204 x 111 204 x 111 

Vnější rozměry cm. 210 x 120 210 x 120 210 x 120 

Hmotnost stroje Kg. 210 242 274 

Celková maximální hmotnost Kg. 980 1500 2035 

 

 

Kapacita zásobníku je vypočtena z objemu a předpokládané specifické hmotnosti 

materiálu ~ 1,1 Kg/litrů. 

 
Stroje L1 by měli být nastavovány max. do 1.600 litrů. 
 
 
 

700 1150
1600  
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STANDARDNÍ VÝBAVA 
 

Stroje L1 jsou vybaveny :  
 

 Kloubový hřídel 

 Ohraničené rozmetání K HRANICI, převodovka Trend s manuálním 

přepínáním směru otáčení. 

 Odklápěcí síta, 2 ks.. 

 Čechrače, ekcentrické s pasivním pohybem. 

 Kryty čechračů. 

 Uzávěra pravého hradítka. 

 Převodovka, s řazením zpětného chodu s kluznou spojkou. 

 Zástěrky 
 

 
 

ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ 
 

 
 

DÍLY POPIS rozm.  Kat. 
číslo  

Modul, base 200 litrů 128 x 120 cm 6970-01 

Modul, plus 450 litrů 210 x 120 cm 6980-01 

Hydraulické ovl. hradítek    6781-01 

Páka pro ovládání lankem Bez lanka   6780-01 

Prodloužená páka Pro manuální ovládání   6783-01 

Sada pro přepínání K HRANICI poz.  bez lanka   6790-01 

Sada pro přepínání OD HRANICE poz. bez lanka   6190-20 

Spec. čechrač, OD HRANICE poz. Volnoběžný přirotaci proti směru hodin. ručiček   6190-10 

Ovládací lanko  280 cm 4690-28 

Ovládací lanko  380 cm 4690-38 

Ovládací lanko  480 cm 4690-48 

Calibrační sada Calibration /Emptying   6961-30 

Krycí plachta, base Skládací w 128 x 120 cm 6971-01 

Krycí plachta plus Skládací w 210 x 120 cm 6981-01 

Ukazatel sklonu    6970-50 

Transportní kolečka 4 x 110 mm. plastic wheels   6930-50 

Dopr. osvětlení 2 lamps / reflectors / wire w/plug   6970-20 

Redukční vložka pro mikrogran. For micro granules   6970-40 

Lopatky complet A2 12-15 m 6150-12 

Lopatky complet A3 18 m 6150-18 

 
Produkty BOGBALLE jsou neustále vyvýjeny. Pro další informace kontaktujte svého prodejce. 
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ÚDRŽBA A PÉČE 
 

BĚŽNÁ ÚDRŽBA 
 

Stroj BOGBALLE byl vyroben tak, aby vyžadoval minimální údržbu.  
 

Při konstrukci se zaměřujeme na to, aby bylo možno provádět čištění a 
promazávání rychle a důkladně bez nutnosti demontáže stroje.  
 

Povrchová úprava je provedena robustním práškovým nátěrem – navíc jsou 
všechny důležité díly podléhající opotřebení a šroubované spoje provedeny 
v nerezové oceli.  
 

Mnoho komponentů stroje se maže pouze jednou a nevyžadují žádnou další 
údržbu. Jedná se například o středové a úhlové kolo převodovky. 
 

Údržba popsaná níže je nezbytně nutná! 
 

”Je-li stroj udržován, bude jako nový i po 5 letech ! ” 
 

”Není-li stroj udržován, bude starý už za rok ! ” 
 

 
 Stroj je nutno po použití vždy pečlivě očistit. Čištění by se mělo provádět 

vodou s možným přídavkem mýdla. Používáte-li vysokotlaké čistící zařízení 
je povoleno používat pouze nízký tlak a nesmí se čistit přímo osové těsnění 
převodovky. 
 
 

 
 
 
  

 

 

  Nepoužívejte kapalinu na odstraňování maziva bez předchozího 
ošetření stroje protikorozním olejem ihned po jeho uschnutí. 

 

 

 
 Velmi doporučujeme ošetřit stroj PŘED prvním použitím. Vždy 

pamatujte na to, že je třeba celý stroj ošetřit protikorozní kapalinou 
(např. olejem). Nestačí pouze stroj omýt. 

 

 

   Bez ochrany může už za několik hodin vzniknout koroze 
v místech, kde došlo k poškození nátěru – jelikož soli 
hnojiva obsahují kyselinu a proto je vysoce korozívní. 

 

Jakékoliv poškození nátěru je nutno vyčistit a přetřít. Další možností je ošetření 
poškozeného místa přípravkem Tectyl nebo podobným produktem. 
 

 

 
 Vezměte prosím na vědomí, že čistící přípravky a kapaliny na 

ochranu proti korozi mohou obsahovat rozpouštědla, která mohou 
rozpouštět lepidlo fixující spoje. 

 

 



 

L1 
 

 
 

 

 Strana 26  
 

SPECIÁLNÍ ÚDRŽBA, Třecí spojka 
 

 
 
 

 Převodový systém stroje je vybaven třecí/přetěžovací spojkou.  
 

Třecí spojka je nejdůležitějším prvkem zajišťujícím ochranu proti 
přetížení – a poškození převodovky a hřídele PTO. 
Třecí spojka chrání zejména zpětný převodovkový systém 
řazení Trend. Systém Trend je založen na nárazové spojce. 
 

 

  Třecí spojka je konstruována jako bezúdržbová, přesto je nutné 
jí kontrolovat alespoň jednou ročně. 
Pokud k.m. prokluzu přesahuje níže uvedenou hodnotu , je nutné 
spojku demontovat a očistit všechny její části. 
Jestliže spojka nebude prokluzovat, dojde k poškození převodovky 
 

 

  Při STARTU PTO traktoru by třecí spojka měla proklouznout přibližně 1-2 otáčky. Tím 
se snižuje zatížení komponent řazení na přibližně 1/10 zatížení, kterému by bylo 
řazení vystaveno kdyby spojka neměla možnost prokluzovat. 

 

 
 
 

  
Základním pravidlem je to, že spojka musí být vymontována o 
očištěna v případě, že stroj nebyl používán více než 6 měsíců 
nebo minimálně jednou za rok.  
 

 

  PTO traktoru je nutno SPOUŠTĚT vždy „pomalu / 
hladce” ! 

 

 

 

Návod na údržbu třecí spojky 
 

 
 Uvolněním 6 šroubů – demontujte spojku. 

 

 

 

  Ocelovým kartáčem pečlivě 
očistěte kluzné plochy spojky 
od rzi a nečistot. V případě 
potřeby vyměňte lamely a 
spojku po té opět složte. 
 
Žádná z částí spojky nesmí být 
mazána olejem ani mazací m 
tukem! 

 

 
 
 

  Spojovací šrouby třecí spojky se utahují na moment: 
 Prokluz hřídele ve spojce nastává při kroutícím momentu: 

15 – 18 Kg/m 
160 – 200 N/m 

 

2 coupling plates 
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MAZÁNÍ 

 
 Níže uvedené komponenty je nutno mazat dle následujících instrukcí.  

Viz vysvětlující nákres v odstavci ”PŘEHLED”. 
 

LUBRICATION ONCE A DAY: 

 POS. COMPONENT INSTRUCTION 

 A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 

Kardanový kloub a zámek PTO 
Osy teleskopu PTO 
Čechrač P a L (pod kuželem) 
Stavěcí a zavírací hradítko (Dno zásobníku) 
Stavěcí osa (křížová osa se 4 ložisky) 
Stavěcí páka (osa se 2 ložisky) 
Spojovací tyče (Tyče mezi osou a hradítky) 

Použijte mazivo 
Použijte mazivo 
Použijte mazivo 

Použijte olej 
Použijte olej 
Použijte olej 
Použijte olej 

 

 
Note 

C) 
Dojde-li k nadměrnému promazání čechrače, může vysoký tlak bránit otáčení 
ložiska čechrače. Jestliže tato situace vznikne, je třeba odmontovat mazací 
hlavici, čímž se uvolní tlak. Mažte s mírou – např. jedna náplň za sezónu. 

 

DÍLY PROMAZÁVANÉ JEDNOU: 

 
 Centrální a úhlové převodovky jsou naplněny speciálním mazivem a 

nevyžadují žádné dodatečné promazávání. 
 

 

VŠEOBECNĚ  

 
 Nový stroje se bude vždy ve všech maticích+šroubech „hýbat“. 

 

Proto je nutno všechny matice a šrouby stroje dotahovat – po 
prvním uvedení do provozu asi za 5 až 8 provozních hodin. 
 

Výjimkou jsou šrouby ve středových a úhlových převodech – 
tyto jsou zafixovány Loctitem. 

 

 

  Dávejte pozor na to, že nerezové matice + šrouby se mohou 
„kousnout“. Při montáži takových šroubů je nutno namazat závity 
pomocí řezné kapaliny nebo měděného maziva ! 

 

ROZMETACÍ LOPATKY 

 
 Lopatky se vyrábějí z vysoce kvalitní manganové oceli, MN12. (MN 12 

má tvrdost rovnou trojnásobku tvrdosti nerezové oceli). 
Avšak přesto bude docházet k opotřebení Lopatek z důvodu 
používání moderních a drsných hnojiv. Proto je nutno lopatky 
považovat za díly podléhající opotřebení. Měněny musí být 
v závislosti na množství / typu hnojiva.  
 

Před montáží a dotažením lopatky vždy očistěte kontaktní 
povrchy lopatky od prachu ! 
 

JSOU-LI OTVORY V LOPATKÁCH OPOTŘEBENY, JE NUTNO JE 
IHNED VYMĚNIT! 
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ZÁRUKA / ODPOVĚDNOST 
 

 Reklamační podmínky jsou v souladu s legislativou Dánska. Servis a opravy se 
provádějí bezplatně po dobu 12 měsíců od datumu zakoupení, a to za 
následujících podmínek: 

 

 Jedná se konstrukční nebo materiálovou vadu  
(běžné opotřebení, nedostatečná údržba a nesprávné použití nejsou akceptovány). 

 Vada nebyla způsobena použitím nepůvodních komponent / zařízení. 

 O opravu stroje se nepokusily osoby bez technických znalostí.  

 Náhrada za zranění osob nebo poškození úrody není odpovědnosti dodavatele. 

VŠEOBECNĚ 
 

Tento stroj je určen k rozmetání všech běžných typů hnojiv. 
Je možno rozmetat i jiné tekoucí materiály. Je-li tomu tak, je nutno konzultovat 
listinu bezpečnostních údajů dotyčného materiálu a určit potenciální bezpečnostní 
nebo zdravotní opatření, která je nutno přijmout.  
Jestliže je stroj používán pro rozmetání materiálu, který není definován na grafech 
rozmetání, nepřebírá za toto výrobce nikdy odpovědnost.  
 
 

BEZPEČNOST a OCHRANA 
 

Převodový systém stroj: 
Hřídel PTO, třecí spojka a rozmetací kotouče s lopatkami je nutno považovat za 
„nebezpečné”. Při práci v blízkosti těchto součástí stroje je nutno postupovat 
s nejvyšší opatrností, a to zejména s ohledem na otáčení systému PTO traktoru. 
 

NEOPOUŠTĚJTE KABINU TRAKTORU BEZ ZASTAVENÍ  
SYSTÉMU PTO TRAKTORU! 

Kromě případů, kdy musíte provést kalibraci stroje. 
 

 Nikdy nechoďte za strojem s otáčejícími se rozmetacími kotouči. 

 Nikdy nelezte pod stroj s otáčejícími se rozmetacími kotouči. 

 Nikdy nečistěte stroj s otáčejícími se rozmetacími kotouči. 

 Nikdy nedávejte do zásobníku ruku/předměty při otáčejících se rozmetacích 
kotoučích. 

 Vždy ověřte správné uchycení rozmetacích kotoučů. 

 Prověřte netknutost ochranných krytů PTO. 

 Zkontrolujte, zda je připevněn bezpečnostní řetěz PTO. 

 Zkontrolujte, zda je neporušen horní spoj a jeho čepy a zda jsou zajištěny 
pojistným čepem. 
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SYSTÉM ROZMETÁNÍ 
 

Systém rozmetání BOGBALLE je založen na Integrovaném Středovém Systému – 
ICS, kde se rozmetací kotouče stroj během PLOŠNÉHO rozmetání otáčejí proti 
sobě a rozmetají pod úhlem 180° s úplným překrytím.  
V praxi to znamená, že pravý a levý rozmetací kotouč tvoří dva opačné rozmetací 
tvary, které se překrývají.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Každý rozmetací kotouč rozmetá na plnou šířku (dvojnásobek skutečného záběru). 
To znamená, že hnojivo ze dvou rozmetacích kotoučů A a B se překrývá. U většiny 
kvalitních hnojiv je šířka rozmetání minimálně dvojnásobek vzdáleností mezi 
brázdami.  
Tímto způsobem dosáhnete 4-dvojnásobného překrytí a to zajišťuje 
nejrovnoměrnější rozdělení hnojiva. 
 
 
 
 
Jak je vyobrazeno na diagramu rozmetání probíhá 
od stávající brázdy do středu dalších dvou brázd.  
 
Systém rozmetání je navržen takovým způsobem, 
abyste mohli rozmetat hnojivo s minimálními nároky 
na nastavování stroje.  
 
V praxi to znamená, že dosáhnete rovnoměrného rozložení bez 
ohledu na to, jaký typ hnojiva používáte, a to bez speciálního 
nastavování.  
 
Stroj BOGBALLE je proto vybaven pouze jednou ovládací pákou – pro nastavení množství. 

 

 

+ = 



 

L1 
 

 
 

 

 Strana 30  
 

 

SEŘIZOVACÍ SYSTÉM 
 

Seřizovací systém se skládá ze stupnicového ukazatele, různých spojovacích tyčí 
a výstupních hradítek. 

1 & 2 

Spojovací tyč ukazatele musí být namontována / seřízena 
takovým způsobem, aby byla hradítka rozmetadla 
uzavřena, když je stavěcí ukazatel přesunut do polohy „0“ 
na stupnici. (otevřeno přibližně na 0,5 mm) 
 
Seřízení se provádí na spojovací tyči. 
 
 
 
 
 

 
 
 
SEŘÍZENÍ HRADÍTEK 
Hradítka v systému seřizování jsou nastavena u 
výrobce tak, aby stroj rozdělovat hnojivo symetricky.  
To znamená, že hnojivo je aplikováno ve stejném 
množství na obou stranách stroje. 
 

 Hradítka se musí seřídit tak, by se uzavírala 
přesně ve středu značky V na spodní desce. 
 

Obyčejně byste neměli seřizovat 4 spojovací tyče 
spojující seřizovací osu stroje a jeho hradítka.  Tyto 
spojovací tyče by se měly seřizovat pouze v případě, 
že byl systém demontován a je proto mimo 
nastavení. 
 

Nastavení má velký vliv na tvar a symetrii 
rozmetání. 
 

Buďte si vědomi, že hradítka se neotevírají stejně ve srovnání se značkou V. Tato 
asymetrická funkce zajišťuje automatické seřízení místa výpadu na kotouč pro 
přesné rozmetání. 
 
 

V-značka 
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FUNKCE 
 

 Systém Trend dává rozmetání hnojiva úplně novou dimenzi, kde PŘESNOST, 
UŽIVATELSKÁ PŘÍJEMNOST a SPOLEHLIVOST jsou třemi hlavními 
oblastmi, ve kterých se stroje BOGBALLE M2 / M2W – nejpodstatněji liší od 
ostatních výrobků na trhu.  

 

 Trend je jediným převodovým systémem na trhu, který umožňuje 
měnitelný směr otáčení. 
Měnitelný směr otáčení zaručuje optimální výsledky vyplývající z možnosti 
změny směru otáčení...směrem do středu je nejvhodnější pro rozmetání 
v hlavní oblasti pole, PLOŠNÉ ROZMETÁNÍ – a opačný směr je 
nejvhodnější pro OHRANIČENÉ rozmetání na okraji pole.  

…..dosahuje se vysoké PŘESNOSTI, bez ohledu  
na typ rozmetání ! 

 Systém Trend zaručuje optimální výsledky s minimálními nároky na 
nastavování.  

 Převodový systém stroje se zaměnitelným směrem otáčení spolu 
s dvojí funkcí rozmetacího kotouče umožňuje používat stroj pro 
PLOŠNÉ rozmetání nebo OHRANIČENÉ rozmetání, a to pouze 
prostřednictvím jediné změny, kterou je možno provést lankem ze 
sedadla řidiče.  

 Úplné 180 překrytí je klíčovým důvodem toho, že je dosaženo 
optimálního tvaru PLOŠNÉHO rozmetání – bez nutnosti jiného 
seřizování stroje. Proto není nutno upravovat délku nebo úhel kotouče. 
Není také nutné boční nastavování.  

 Přívodní místo stroje je automaticky posunováno podle množství 
rozmetaného hnojiva. To znamená, že místo výpadu nutné nastavovat.  

 

….. je dosahováno vysoké UŽIVATELSKÉ PŘÍVĚTIVOSTI, a to bez  
ohledu na typ rozmetání! 

 Konstrukce stroje zabezpečuje maximální pružnosti – bez nutnosti 
přijímání kompromisů. 

 Pomalu se otáčející čechrače stroje zabraňují „drcení“ hnojiva.Montují 
se přímo na osy rozmetacích kotoučů, což znamená, že je otáčení 
přenášeno přímo a ne prostřednictvím řetězů, řemenů apod. Čechrače 
nejsou hnány „násilně“ a excentrický pohyb znamená, že „účinnost / 
funkce“ čechrače je automaticky přizpůsobován charakteru hnojiva. 
Tak budete mít vždy stejnoměrné množství bez ohledu na to, jak 
rychle hnojivo proudí, kolik hnojiva je v násypce nebo na jaký úhel je 
rozmetadlo nakloněno (úhel rozmetadla ve srovnání s horizontálou).  
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NASTAVENÍ STROJE 
 

VŠEOBECNÝ NÁVOD PRO NASTAVOVÁNÍ STROJE 

  PTO- rychlost, PLOŠNÉ rozmetání  540  ot./min. 
 

  SKLON- úhel    viz graf  () 
 

  PRACOVNÍ VÝŠKA, Standard  ní 75  cm 
 

  PRACOVNÍ VÝŠKA, pozdní aplikace  max cm 
 

  NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ   viz graf  kg/ha 
 

  LOPATKA / ŠÍŘKA ROZMETÁNÍ, Poloha  POZ.  1-2 
 

 

V následujícím textu najdete podrobnější vysvětlení různých nastavení. 
 

Re. Bod  : 

 Stroje L1 využívají stejné rozmetací tabulky jako řada M. 

 Bez ohledu na údaj v tabulce pracují stroje L1 za všech okolností ve 
vodorovné poloze tedy s  náklonem 0° 

 RYCHLOST PTO   

  

 
 

 

 

Při rozmetání hnojiv s nízkou pevnost zrna (< 2,0 kg), se 
rychlost PTO snižuje na 450 ot./min.. 

V takových případech bude rychlost PTO vyznačena na 
grafu rozmetání pro předmětné hnojivo. 

 

   

 
 

Stroj má však při rozmetání granulárních hnojit takový přebytek výkonu, že 

odchylky  5 % (mezi 515 a 565 ot./min.) nebudou mít vážný vliv na kvalitu 
rozmetání. 

 

 PAMATUJTE ! 
PTO traktoru je nutno STARTOVAT „pomalu a hladce“ – s traktorem ve 

volnoběhu! 
PŘI ZMĚNĚ SMĚRU OTÁČENÍ JE NUTNO VŽDY ZASTAVIT  

PTO TRAKTORU! 
 

Kontrolujte, zda má PTO správnou délku tak, aby se nepoškodil 
systém řazení! 

 

540 rpm. 

PLOŠNÉ rozmetání 
Vyjma OHRANIČENÉHO 

rozmetání: 

540 ot./min. 

OHRANIČENÉ rozmetání: 
Viz instrukce ohledně  
”OHRANIČENÉHO 
ROZMETÁNÍ 
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 ÚHEL NACHÝLENÍ- naklonění 
 

Stroje L1 pracují za všech okolností  
ve vodorovné poloze tedy s  náklonem 0° bez 
ohledu na údaj v tabulce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

PRACOVNÍ VÝŠKA-STANDARDNÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 

PRACOVNÍ VÝŠKA – POZDNÍ APLIKACE 
 

Zvedněte stroj do maximální polohy. 
Vzdálenost od povrchu plodiny by měla být kolem 100 cm. 
Zabrání se tím poškození rostlin. 
 

 

 

Rozpěrným šroubem nastavte 
rozmetadlo do vodorovné polohy 

Alternativně: 
Vzdálenost od horní 
strany rozmetacího 
kotouče – ve 
vodorovné poloze – 
k zemi: 75 cm cm. 

Vzdálenost od středu 
horních spojovacích čepů k 
zemi: 54 cm. 
 

Povrch země 

Vzdálenost zadní strany disků od 
zeměmě můsí být 75 cm. 

Pouze v případě aplikace velmi lehkých 
materiálů (močovina atd.) lze upravit 
sklon o 4 cm vzhůru (+4 cm). 

PTO: 540 rpm

8 10 12 14

2,20,1 0 0

1,5 9,7 0 0

2,0 20,7 0 0

2,5 34,3 0 0

3,0 49,3 0 0

3,5 64,2 0 0

4,0 83,6 0 0

4,5 99,2 0 0

5,0 114,8 0 0

5,5 132,0 0 0

6,0 149,2 0 0

6,5 169,2 0 0

7,0 189,2 0 0

7,5 208,8 0 0

8,0 228,4 0 0

8,5 245,3 0 0

9,0 262,2 0 0

12 315- A2

9 7 6 5

40 32 27 23

86 69 57 49

143 114 95 82

205 164 137 117

267 214 178 153

348 279 232 199

413 331 276 236

478 383 319 273

550 440 367 314

622 497 414 355

705 564 470 403

788 631 525 450

870 696 580 497

951 761 634 544

1022 818 681 584

1092 874 728 624

Kg/Ha

Km/H Kg/Min

L104-03-20032

± cm

1-2

±

5 55 40 1,06 10 10,222,5

% Kg/L Kg L/MinKg
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NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ, graf rozmetání / Internet: www.bogballe.com 
 

 

Nastavte L1 stroj dle údajů v příslušné rozm. tabulce. 
 

Je třeba poznamenat, že graf rozmetání je pouze indikativní, jelikož rozmetané 
množství závisí na přesnosti rychlost pojezdu a vzdálenosti brázd, ale také na 

kvalitě předmětného hnojiva. 
 

Hnojivo bude měnit svůj charakter podle teploty, vlhkosti vzduchu a často se mění 

při každé jeho dodávce. 
 

Jestliže se požaduje přesné množství (kg/ha) doporučuje se NAKALIBROVAT 
stroj pomocí sady pro kontrolu množství BOGBALLE. (viz kapitola „POUŽITÍ SADY PRO 

KONTROLU MNOŽSTVÍ ”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V katalogu vyhledejte tabulku pro konkrétní materiál a požadovanýný záběr. 

PTO: 540 rpm

8 10 12 14

2,20,1 0 0

1,5 9,7 0 0

2,0 20,7 0 0

2,5 34,3 0 0

3,0 49,3 0 0

3,5 64,2 0 0

4,0 83,6 0 0

4,5 99,2 0 0

5,0 114,8 0 0

5,5 132,0 0 0

6,0 149,2 0 0

6,5 169,2 0 0

7,0 189,2 0 0

7,5 208,8 0 0

8,0 228,4 0 0

8,5 245,3 0 0

9,0 262,2 0 0

12 315- A2

9 7 6 5

40 32 27 23

86 69 57 49

143 114 95 82

205 164 137 117

267 214 178 153

348 279 232 199

413 331 276 236

478 383 319 273

550 440 367 314

622 497 414 355

705 564 470 403

788 631 525 450

870 696 580 497

951 761 634 544

1022 818 681 584

1092 874 728 624

Kg/Ha

Km/H Kg/Min

L104-03-20032

± cm

1-2

±

5 55 40 1,06 10 10,222,5

% Kg/L Kg L/MinKg

 

NB ! 
 

Lopatky: 

E-1 odpovídají  A2 nebo A3 

The quantity (Kg/Ha) is set by the setting handle of the 
machine. 
 

Systém nastavování je vybaven stupnicí a ukazatelem 
s plynulou regulací – pohybuje se v intervalu 0 až 9 se 
“značkami” pro 0,1. 
 
Na příkladu je na stupnici nastavena “0”, což odpovídá 
zavřenému výstupu stroje. 
 

Příklad: 10 Km/h 
 Stupnice = 3,5 

 214 Kg/Ha 

Záběr 
stroje 

Číslo 
tabulky 

Nastavení 
stupnice 

Km/h Kg/Ha 

Pozice lopatek 

Typ lopatek: 
A() Použity standardní lopatky  

 

V
O

D
O

R
O

V
N

Ě
 

J
e
m

n
é
 a

 le
h
k
é

 m
a
te

riá
ly

: +
 4

 c
m

 

http://www.bogballe.com/
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 Nastavení LOPATKY / ŠÍŘKY ROZMETÁNÍ  U-výřez 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
Rozmetací lopatky jsou vyrobeny tak, aby je bylo možno montovat v POZ. 1-2, bez 
ohledu na typ použitého hnojiva a rozmetávané množství. V praxi to znamená, že 
rozmetací  lopatka by měla být „přesunována / demontována“ v případě kalibrace nebo 
vyprazdňování násypky. 

 

 Dávejte pozor na to, aby byly lopatky správně namontovány 
a upevněny !  

 Lopatky jsou označeny dle typu: 
 

”R” (Pravá) Pravý rozmet. kotouč – pohled zezadu 

”L” (Levá) Levý rozmet. kotouč – pohled zezadu 

 
 

A( )T-R 
A( )T-L 

 

 
TYP lopatky se volí podle požadované šířky rozmetání a/nebo typu hnojiva. 

 

Lopatky jsou standardně montovány v POZ. 1-2 
 

Při montáži upevňovacího šroubu musí být tento plně 
vytažen do výřezu U před tím, než dotáhnete matici. 

Jestliže je ve special-
ních případech nutno 
namontovat lopatky v 
alternativní poloze, 
bude to uvedeno v 
příslušném grafu roz-
metání. 

 

 

 POZ.- vysvětlení je 

na štítku umístěném 
na stroji 

POS. 1 - 2 

H (P) V (L) 

TYP lopatky 

1 lopatka v POZ. 1 
1 lopatka v POZ. 2 
 

Na každém rozm. kotouči 
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 FUNKCE ROZMETACÍCH LOPATEK 
 

Lopatky jsou klíčovou součástí stroje. Pro kvalitu rozmetání je velmi důležité 
aby byli neporušené byly a namontovány správně. 
 

Trend system využívá obou stran lopatek v závislosti na zvoleném režimu 
(PLOŠNÉ nebo OHRANIČENÉ rozmetání) 

 
 

 PLOŠNÉ (normální) rozmetání 
 
 
 
 
 
 

   

 

 OHRANIČENÉ rozmetání  
 
 
 
 
 
 

 

 Je velmi důležité, aby byly rozmetací lopatky neporušené. To znamená, že by 
lopatky neměly být zdeformované a žádné „otvory“ by neměly být 
opotřebené.. 
 

Jestliže se na povrchu lopatek nachází rez/nátěr, bude to mít vliv na tvar 
rozmetání. Hnojivo obrousí rez – po rozmetení 100 – 200 kg. 

 
 
 

 VŽDY ZASTAVTE HŘÍDEL – PŘI ZMĚNĚ SMYSLU 

ROTACE ! 
 VŽDY SPOUŠTĚJTE HŘÍDEL POMALU/PLYNULE ! 

 
 
 

 

 

PLOŠNÉ rozmetání se děje na 

PŘEDNÍ STRANĚ  – 

rozmetací lopatky – rozmetací 
kotouče se otáčejí směrem k 
sobě. 
(viz další strana) 

 

OHRANIČENÉ rozmetání probíhá na  

ZADNÍ STRANĚ  rozmetací 
lopatky – rozmetací kotouče se otáčejí 

směrem od sebe. 
(viz další strana) 
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Rozmetání je možno rozdělit na dva systémy. 
 Systém pro PLOŠNÉ rozmetání na NORMÁLNÍ PLOŠE pole. 

 Systém pro OHRANIČENÉ rozmetání podél HRANICE pole. 
 

OHRANIČENÉ rozmetání je možno opět rozdělit na dva systémy: 
 

 OHRANIČENÉ rozmetání K HRANICI – kde vzdálenost od hranice k 1: 
brázdě je rovna ½ šířky rozmetání. 

 OHRANIČENÉ rozmetání OD HRANICE – kde 1. brázda je blízko hranice. 
 

K HRANICI / PLOŠNÉ rozmetání OD  HRANICE / PLOŠNÉ rozmetání 
1. brázda: ½ šířky rozmetání od hranice 1. brázda: Podél hranice 

 

OHRANIČENÉ rozmetání K HRANICI se 
provádí při rozmetacích kotoučích 

otáčejících se od sebe. 
 

 

OHRANIČENÉ rozmetání OD HRANICE 
se provádí při rozmetacích kotoučích 

otáčejících se od sebe. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
K HRANICI 

 

Otáčení od středu 
 

Rozmetání pomocí L a P 
kotouče 

PLOŠNÉ rozmetání 
 

Otáčení směrem ke středu 
 

Rozmetání pomocí L a P 
kotouče 

OD HRANICE 
 

Otáčení od středu 
 

Rozmetání L kotoučem. 
Pravý uzavřen. 

PLOŠNÉ rozmetání 
 

Otáčení směrem ke středu 
 

Rozmetání P kotoučem. Levý 
uzavřen.  
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PLOŠNÉ rozmetání 
 
Při PLOŠNÉM rozmetání je stroj nastaven tak, jak je uvedeno v odstavcích:  
 
 

 RYCHLOST PTO 
 ÚHEL SKLONU 
 PRACOVNÍ VÝŠKA 
 NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ 
 ŠÍŘKA LOPATKY/ROZMETÁNÍ 

 
 

Nastavení stroje je založeno na zkouškách rozmetání, které se provádějí ve 
zkušební hale firmy BOGBALLE. Rozmetatelnost předmětného hnojiva se může 
lišit od hodnot zjištěných ve firmě BOGBALLE – které tvoří základ pro grafy 
rozmetání. 
  

4-dvojnásobné překrytí stroje a „přebytek výkonu“ rozmetacího systému v takových 
případech poskytuje dostatečnou toleranci k dosažení dobrého rozmetání – obyčejně bez 
nutnosti provádět korekce doporučených nastavení. 
 

Jedinou korekcí, kterou je možno provést je změna ÚHLU SKLONU stroje. 
 

Za normálních podmínek by neměla být nastavení stroje doporučená v Provozní 
příručce a Grafech rozmetání stroje měněn, pokud však konkrétní hnojivo nechybí 
v grafu rozmetání nebo se jeho povaha/jakost odlišuje od toho „co byste měli 

očekávat“! Potenciální korekce jsou popsány v odstavci „PRAKTICKÁ ZKOUŠKA“”. 
 

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
 

V případě, že budete chtít provést praktickou zkoušku na poli, je možno umístit 
zkušební misky. Takovou zkoušku je nutno provést velmi pečlivě – zkouška, která 
nebude provedena správně bude zavádějící. 
 

Instrukce jsou uvedeny v odstavci „TEST SE ZKUŠEBNÍMI MISKAMI“. 
 

Misky firma BOGBALLE neprodává – informace můžete získat u vašeho dealera.. 

 

Prvořadým účelem zkoušky je zajištění správné šířky rozmetání a tím i optimálního 
překrytí stroje (viz příklady tvarů rozmetání na následujících stranách). 

 
 
V případě, že zkušební misky nejsou k dispozici, je možno šířku rozmetání ověřit tak, že je 
hnojivo rozmetáno minimálně na úroveň následujícího kolejového řádku.  
 

NORMÁLNÍ 

směr rotace. 
 

otočit PROTI SMĚRU 

hodinových ručiček ! 
 

OTOČTE ZCELA AŽ 

NA ZNAČKU STOP ! 
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TEST SE ZKUŠEBNÍMI MISKAMI 
 

Při praktické zkoušce na poli je možno použít zkušebních misek, kterými se 
zjišťuje správná šířka rozmetání a tím i optimální překrytí.  
 

Zkouška s miskami musí být prováděna s velkou opatrností, jelikož jejich 
nesprávné rozmístění může vést k chybnému měření a nastavení stroje.  
Firma BOGBALLE obyčejně doporučuje používat zkušební misky pouze v případě, 
že se typ hnojiva nenachází v grafu rozmetání nebo si nejste jisti o kvalitě hnojiva.  
 

Nejnovější aktualizace grafů rozmetání najdete na našich webových stránkách: 
www.bogballe.com 

 

Spolu se zkušebními miskami najdete popis způsobu jejich použití. Níže je uveden 
krátký popis s příkladem 18 metrového systému, kde je použito 7 zkušebních 
misek a kde je výsledek měřen pomocí 7 měřících trubic: 
 

 Umístěte zkušební misky křížem na osu ve směru pojezdu. 

 Je nutné, aby byly misky umístěny HORIZONTÁLNĚ. (Použijte vodováhu) 
 
 

SPREAD WIDTH 
(metres) 

TRAY DISTANCE 
(metres) 

12 1,5 

15 2,0 

18 2,5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah zkušebních misek bude indikovat rozmetení na poli. 

Spread width 

 S rozmetáním začněte 
minimálně 10 metrů před řadou 
misek. 

 

 Rozmetání zastavte minimálně 
25 metrů za řadou misek. 

 

 Rozmetejte ve 3 brázdách. 
 

 Vyprázdněte obsah každé 
misky v každé měřící trubce a 
zaznamenejte výsledek. 

 

Tray distance 

 Na každé 3 metry šířky rozmetání 
se vzdálenost mezi jednotlivými 
miskami zvětšuje o 0,5 metru. 
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 Je dosaženo optimálního nastavení a dobrého variačního koeficientu. 
 

 Nastavení rozmetadla dává nedostatečné překrytí. Nedostatečné překrytí 
znamená rozmetání neodpovídajícího množství mezi brázdami. Úhel sklonu je 
nutno upravovat po krocích +2°. Opakujte zkoušku.  

 

 Nastavení rozmetadla dává příliš velké překrytí. To znamená, že mezi brázdami 
se nachází příliš velké množství. Úhel sklonu stroje je nutno upravovat po 

krocích -2. Opakujte zkoušku 
 

Jelikož systém se zkušebními miskami není schopen pojmout veškeré rozmetené 
množství – protože některá zrna z misek vyskočí – dostanete fluktuace 10-15% 
(viz příklad ) 
 

Účelem zkoušky je ukázat tendenci směru: 
 

Příliš MALÉ překrytí:  úhel SKLONU se zvyšuje po +2°, dokud není tendence  
Příliš VELKÉ překrytí:    úhel SKLONU se snižuje po -2°, dokud není tendence  
 

ZA ÚČELEM DOSAŽENÍ DOBRÉHO STAVU…… se doporučují tyto testy: 
 

 Je rychlost PTO správná? 

 Je vzdálenost mezi brázdami správná? 

 Jsou rozmetací lopatky správně namontovány / seřízeny? 

 Jsou rozmetací lopatky  nedotčené? 

 Nevyžaduje šířka rozmetání nebo druh hnojiva použití jiného druhu lopatky? 

 Je výška rozmetadla nad plodinou správná? 

 Jsou zkušební misky správně umístěny? 
 
 

 

 Příklad výsledku nejsou-li zkušební misky správně umístěny. 
 
 
 
 
 
 

5 výchylka vede k velkému rozdílu mezi množstvími zachycenými v miskách! 

 
Optimální překrytí 

 
Příliš MALÁ šířka rozmetání/překrytí 

Je třeba zvětšit úhel sklonu 

 
Příliš VELKÁ šířka rozmetání/ 

překrytí. Zmenšete úhel sklonu.  

Less collected  More collected 
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Examples for NORMAL spread pattern. 
 

Šířka rozmetání : 12 metrů 
Množství : 370 kg/ha 
 

 

Test se zkuš. miskami 
 
Spread width : 12 metres 
Application rate : 370 Kg/Ha 
 

 
Test with test trays 

OPTIMÁLNÍ tvar rozmetání 

ÚHEL SKLONU: 0 cm / 0 

Tendence 
Optimální překrytí 

OPTIMUM Spread width 

TILT ANGLE: 0 cm. / 0 

Tendency 
Optimum overlap 

 

Od brázdy, ve které pojíždíte tvoří tvar rozmetání „TROJÚHELNÍK“, což zajišťuje správné překrytí. 

Hnojivo v tomto příkladě je rozmetáno minimálně na další brázdu – často ve větší šířce. 

 
 
 
 

OHRANIČENÉ rozmetání, K HRANICI, s hranicí napravo od směru pojíždění. 
 

Stroj BOGBALLE je možno volitelně 
…..změnit na OHRANIČENÉ rozmetání – bez opuštění kabiny traktoru. 

Tímto způsobem získáte vysoce uživatelsky příjemný systém, který současně 
zaručuje optimální ohraničené rozmetání. 
PŘI OHRANIČENÉM rozmetání jsou nastavení PLOŠNÉHO rozmetání 
udržena, s následujícími výjimkami: 
 

 THE  SMĚR OTÁČENÍ ROZMETACÍCH KOTOUČŮ 
 Je použita zadní strana lopatky 
  

 Při změně směru otáčení VŽDY ZASTAVTE PTO! 
 RYCHLOST PTO 

 

 Je nutno vzít v úvahu, že při OHRANIČENÉM rozmetání hnojiva bude toto ve větší míře 
než v případě PLOŠNÉHO rozmetání rozhazováno dopředu ve směru pojezdu. 
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 Směr otáčení se mění tak, že se rozmetací kotouče otáčejí „směrem od 
středu“. (Viz FUNKCE ROZMETACÍ LOPATKY / SYSTÉM Trend) Provádí se ručně nebo 
lankem.  

 

 Rychlost PTO se redukuje tak, aby se omezila šířka rozmetání. 
Existuje přímé spojení mezi rychlostí PTO a šířkou OHRANIČENÉHO 
rozmetání. 
Čím vyšší je rychlost PTO, tím větší je šířka OHRANIČENÉHO rozmetání.  
V praxi to znamená, že je možno „volit“ požadovanou šířku OHRANIČENÉHO 
rozmetání, a to v závislosti na tom, zda si přejete rozmetat ÚPLNÉ množství 
K HRANICI nebo REDUKOVANÉ množství K HRANICI. (viz příklady tvarů 

OHRANIČENÉHO rozmetání ). 

OHRANIČENÉ rozmetání je možno rozdělit do 3 kategorií: 
 

  MINIMÁLNÍ  Minimální množství nad hranici 
  

  STŘEDNÍ  Střední množství 25-70% na hranici 
  

  MAXIMÁLNÍ  Maximální množství na hranici 
  

 

Redukcí otáček PTO lze volit jeden ze způsobů OHRANIČENÉHO rozmetání  
(viz. OHRANIČENÉ rozmetání  K HRANICI ). 
 

ŠÍŘKA  
ROZMETÁNÍ 

 MINIMÁLNÍ 
PTO-(ot./min.) 

 STŘEDNÍ 
PTO-(ot./min.) 

 MAXIMÁLNÍ 
PTO-(ot./min.) 

12 metrů 350 ot./min. 400 ot./min. 450 ot./min. 

15metrů 400 ot./min. 450 ot./min. 500 ot./min. 
18 metrů 450 ot./min. 500 ot./min. 540 ot./min. 

 

Pokud chcete dosáhnout plného hnojení ke krajům, lze zvýšit maximum otáček kloubového 

hřídele o 50 ot./min. (šířka rozmetání se zvýší cca o 1,5 metrů) 
 

 

směr rotace NA 

SOUVRATÍCH. 
 

Otočení VE SMĚRU 

HODINOVÝCH 

RUČIČEK. 
 

ZCELA OTOČTE AŽ DO 

KRAJNÍ POLOHY !  
 

STOP 
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PRAKTICKÁ ZKOUŠKA 
V případě, že budete chtít provést praktickou zkoušku na poli, je možno použít zkušební 
misky

 . Taková zkouška musí být prováděna velmi pečlivě. Nebude-li provedena správně, 

může být zavádějící. Firma BOGBALLE misky neprodává – informace jsou k dispozici u vašeho dealera.  
 

Prvořadým účelem zkoušky je seřízení otáček PTO na stroji k zajištění požadovaného 
rozmetání K HRANICI (viz příklady tvarů OHRANIČENÉHO rozmetání k hranici na dalších stranách). 
 

Jako hlavní pravidlo bude šířka OHRANIČENÉHO rozmetání: 
 

Zvětšena přibližně o  +1,5 metr na každých + 50 ot./min.. 
Zmenšena přibližně o  -1,5 metr na každých – 50 ot./min. 
 

Jsou-li otáčky PTO měněny ve vztahu ke třem kategoriím, respektive: 
 Minimální,  Střední a  Maximální, je nutno změnit také množství, respektive: 

+50 ot./min. / +10%          a         -50 ot./min.  /  –10% 
 

TEST SE ZKUŠEBNÍMI MISKAMI 
 

 Zkušební misky se umisťují dle ilustrace a ve vzdálenosti uvedené v tabulce. 

 Účelem zkoušky je určení množství přistávajícího NA HRANICI – v poměru 
k CELKOVÉ PLOŠE pole.  

 Stroj se seřizuje tak, aby bylo dosaženo STŘEDNÍHO ohraničeného rozmetání s 
25 – 70 % množství NA HRANICI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠÍŘKA ROZMETÁNÍ (m) VZDÁL. MISEK (m) 

12 1,0 

15 1,5 

18 2,0  MINIMÁLNÍ:   -50 ot./min. / - 10 % 

 

MĚŘENÍ a VÝPOČET  
 

 Množství NA HRANICI: 
Sečte se obsah 3 misek NA HRANICI a 
množství se vydělí 3.  

 Množství NA HLAVNÍ PLOŠE: 
 

Sečte se obsah 4 misek na HLAVNÍ PLOŠE a 
množství se vydělí 4.  
Množství NA HRANICI se vydělí MNOŽSTVÍM 
NA HLAVNÍ PLOŠE. 
Je-li výsledek mezi 0,25 a 0,70 odpovídá tvar 
ohraničeného rozmetání STŘEDNÍMU tvaru. 
Jestliže výsledek není mezi 0,25 a 0,70 

nastavuje se stroj o 50 ot./min / 10%, až do 
dosažení STŘEDNÍHO tvaru. 
MINIMÁLNÍ / MAXIMÁLNÍ se dosahuje změnou 

PTO o  50 ot./min. resp. změnou množství o  

10%.. 

 STŘEDNÍ:    
  25 až 70 % na hranici / (0,25 – 0,70) 

 
 MAXIMÁLNÍ:  +50 ot./min. / +10% 

 

 Vzdálenost misek 
Misky 1, 2 a 3 

3   2    1 
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Příklad tvarů OHRANIČENÉHO rozmetání – K HRANICI – 12 
metrů 
 
Šířka rozmetání : 12
 metres 

Dávka PLOŠNÉ : 370 Kg/Ha 

Dávka OHR. : 370 Kg/Ha 

Rychlost PTO  : 400 rpm. 

 
 

 

PTO 400 rpm. 
 

OHRANIČ.-výsledek: 
 

 Plné množství dosaženo 
asi 2,5 m do pole 

 Přibl. 1,5 m je rozmeteno 
vně hranice. 

 

OHRANIČENÉ rozmetání, OD HRANICE, s hranicí napravo od směru pojezdu 

(Volitelné) 
 

Stroj BOGBALLE je možno přepnout na OHRANIČENÉ rozmetání bez nutnosti 
opustit kabinu traktoru. 
 

PŘI OHRANIČENÉM rozmetání jsou nastavení PLOŠNÉHO rozmetání udržena, 
s následujícími výjimkami: 

 SMĚR OTÁČENÍ ROZMETACÍCH KOTOUČŮ 

3  Uzavřít pravý výstup rozmetadla 

4  Pravé míchadlo je zastaveno 

5  Je použita zadní strana lopatky 

 Při změně směru otáčení VŽDY ZASTAVTE PTO! 
 RYCHLOST PTO 
 

  Je nutno vzít v úvahu, že při OHRANIČENÉM rozmetání hnojiva bude toto ve větší 
míře než v případě PLOŠNÉHO rozmetání rozhazováno dopředu ve směru pojezdu. 
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Použitím sady pro přepínání z místa řidiče se všechna výše uvedená „přepnutí”  

3
 

4
 

5  provádějí jedním úkonem – prostřednictvím spojovacích ramen. 

Současně se obrací směr otáčení rozmetacích kotoučů . 
 

 Směr otáčení rozmetacích kotoučů se mění tak, že se rozmetací kotouče 
otáčejí „směrem od středu“. (viz FUNKCE ROZMETACÍ LOPATKY / SYSTÉM Trend) 

Provádí se ručně nebo lankem. 
 

 Rychlost PTO se oproti PLOŠNÉMU rozmetání zmenšuje. 
 

Tvar PLOŠNÉHO rozmetání OD HRANICE bude změněn pouze 
omezeně při úpravě rychlosti (ot./min.) PTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Směr rotace 
„od sebe“ pro 
OHRANIČENÉ 

Rozmetání  

 

 

. 
 
Při použití manuálního ovládání 
je postup následující: 
 

 Uzavřete pravou stranu 
pomocí páky– přístupná ze 
zadní strany rozmetadla. 

 

 Přepněte směr otáčení na 
převodovce . 
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Příklady OHRANIČENÉHO rozmetání OD HRANICE. 
 

Systém OHRANIČENÉHO rozmetání OD HRANICE je vyvinut tak, aby se rychlost 
PTO snižovala s šířkou rozmetání. 

 „Přebytek výkonu“ rozmetadla znamená, že tvar rozmetání překrývá brázdy 
nejbližší k brázdě, ve které je rozmetání prováděno. To znamená, že hnojivo 
z 2. brázdy bude odhazováno mimo hranici, pokud není v 2. brázdě snížena 
rychlost PTO. Snížení odpovídá rychlosti PTO OD HRANICE (viz graf). 

 

ŠÍŘKA ROZMET. Rychlost PTO 
OD HRANICE 

Rychlost PTO 
2. brázda 

Rychlost PTO 
Zbytek 

12 m 400 ot./min. 400 ot./min. 540 ot./min. 

15 m 540 ot./min. 540 ot./min. 540 ot./min. 

18 m 540 ot./min. 540 ot./min. 540 ot./min. 

 
 
Šířka rozmetání : 12 metres 

Dávka Plošné : 370 Kg/Ha 

Dávka Ohranič. : 370 Kg/Ha 

Rychlost PTO : 400 rpm. 

Rychlost pojezdu : 8,0 Km/h 
 

PTO 400 ot./m. 
OHRANIČ. - výsledek: 
 Plné množství dosaženo 

asi 1 m do pole. 

 Přibližně 0- 0,5 m 
rozmeteno vně hranice. 

 
Z tvaru je nutno vzít v úvahu, že plné množství není rozmetáno absolutně mimo hranici, 
ale že se množství hnojiva zvyšuje od 0% na hranici až na 100% přibližně 0,5 – 1 metr 
směrem do pole. To závisí na tom, jako blízko k hranici traktor pojíždí.  
Čím blíže hranice, tím blížeji je plné množství k hranici 
 

 Systém OHRANIČENÉHO rozmetání OD HRANICE je vyvinut pro 
co nejšetrnější zacházení s životním prostředí při současném 

splnění požadavků optimálního výnosu. 

 Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi brázdami se musí rovnat šířce 
rozmetání.  

 Je-li první brázda umístěna 1 metr od hranice, musí se vzdálenost od hranice 
k další brázdě rovnat šířce rozmetání + 1 metr. 

 

Viz výše uvedený tvar: První brázda =   1 metr od hranice 
 Druhá brázda = (12 + 1) =  13 metrů od hranice 
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REDUKOVANÁ ŠÍŘKA ROZMETÁNÍ 

V případě, že je nutné redukovat šířku rozmetání, například při rozmetání na užším 
konci kole nebo na nepravoúhlých částech pole, poté je možno šířku rozmetání 
omezit buď záporným skloněním rozmetadla nebo omezením otáček PTO. 
 

REDUKOVANÁ RYCHLOST PTO: 
 Při snížení o 75 ot./min. je šířka při PLOŠNÉM rozmetání zmenšena o 2 m. 

 

 Současně je nutno zmenšit množství v souladu s poměrem šířky PLOŠNÉHO 
rozmetání a šířkou REDUKOVANÉHO ROZMETÁNÍ.  

 Redukci množství je možno upravit zvýšením rychlosti pojezdu, je-li to snadnější.  

. 
Příklad: 
 

Šířka PLOŠ. 
rozmetání 

Šířka REDUK. 
rozmetání 

PTO ot./min. 
PLOŠNÉ rozmetání 
PTO = 540 ot./min. 

Rychlost 
Příklad: 

Rychlost = 10,0 Km/h 

Redukce 
množství 

 

12 m 10 m (540 – 75) = 465 (12/10) x 10,0 = 12,0 - 17 % 

OTÁČENÍ NA SOUVRATI 
 

Při otáčení na souvratích je nutno dodržovat níže uvedené instrukce.  

 Budou-li tyto instrukce dodávány povede to k úplnému překrytí na konci pole a 
mimo pole nebude rozmeteno žádné hnojivo. 

 OTEVŘENÁ vzdálenost od BRÁZDY a UZAVŘENÁ vzdálenost OD 
HRANICE závisí na šířce rozmetání. 

 

Prosím povšimněte si, že OTEVŘENÁ / UZAVŘENÁ vzdálenost při PLOŠNÉM 
rozmetání se nerovnají hodnotám při OHRANIČENÉM rozmetání K HRANICI resp. 
OD HRANICE. 
 

K  HRANICI / PLOŠNÉ rozmetání  
 

ŠÍŘKA 
ROZMET. 

 OTEVŘ. 
Vzdálenost od 

BRÁZDY 

 UZAVŘ. 
Vzdálenost k 

HRANICI 
12 m 11 m 5 m 

15 m 14 m 6 m 

18 m 17 m 7 m 

 
OD HRANICE  / PLOŠNÉ ROZMETÁNÍ 
 

 

 
 

UZAVŘENO musí být co nejblíže HRANICI („minimum“).. 
 

ŠÍŘKA 
ROZMET. 

 OTEVŘ. 
Vzdálenost od 

BRÁZDY 

 UZAVŘ. 
Vzdálenost 
od souvrati 

12 m 12 m Minimum 

15 m 13 m Minimum 

18 m 15 m Minimum 
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 Příklad rozmetání na nepravoúhlých polích 

                    

xample for spreading on non-rectangular fields 

 

 

ROZMETÁNÍ NA NEPRAVOÚHLÝCH POLÍCH 
 

Při rozmetání na nepravoúhlých polích je často názorem, že jedna strana troje by 
měla být uzavřena tak, aby se dosáhlo dobrého výsledku. Uzavření jedné strany 
stroje vede k ostrým překrytím v oblastech, kde se uzavření provádí.  
Rozmetadla, kde se rozmetací kotouče otáčejí směrem k době zajišťují „měkká 
překrytí“ při rozmetání na nepravoúhlých místech pole – jedna stran stroje by proto 
neměla být uzavírána. 
 

 Na první SOUVRATI se provádí rozmetání. 
 

 Poté rozmetáte normálním způsobem – v brázdách (viz nákres).  
 

 Čas OTEVŘENÍ / UZAVŘENÍ závisí na úhlu pole a OTEVŘENÍ / UZAVŘENÍ 
musí být provedeno s ohledem na šířku rozmetání. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otevření a uzavření výstupů rozmetadla se provádí tak, jak je ilustrováno na nákresu.  
 
V oblastech s ostrým úhlem možná bude nutné rozmetat s REDUKOVANOU ŠÍŘKOU ROZMETÁNÍ. 
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KONTROLY TRAKTORU – před použitím 
 

  Je důležité, aby byly zvedací ramena traktoru nastavena vodorovně. 
Jestliže tomu tam není, dojde k naklonění rozmetače a hnojivo 
nebude rozmetáno rovnoměrně na obou stranách rozmetače. 
Výsledek: Asymetrický tvar rozmetání.  

 

 

  Šířka rozmetání závisí na rychlosti otáčení rozmetacích kotoučů. 
Proto je třeba udržovat otáčky PTO na konstantní hodnotě 540 
ot./min. Často existují rozdíly v otáčkoměrech traktorů. Proto čas od 
času zkontrolujte rychlost otáčení PTO.  

 

 

  Množství v [kg/ha] přímo závisí na rychlosti pojezdu.  
Proto je třeba rychlost [km/h] udržovat na konstantní hodnotě. 
Často existují rozdíly v rychloměrech traktorů. Proto čas od času 
zkontrolujte rychlost pojezdu traktoru..  

 

KONTROLA ROZMETADLA – před použitím 

  Nastavovací a uzavírací hradítka se musejí snadno pohybovat. 
Nikdy nepoužívejte sílu. Jestliže se systém nepohybuje snadno je 
často důvodem nedostatečné promazání pohyblivých dílů stavěcího 
systému. 

 

 

 
  Rozmetací kotouče se musí snadno otáček, když není 

namontované PTO. 

 Míchadla se musí snadno otáčet. 

 Výstup otočného stolu se musí snadno otáčet. 

 Regulační výstupy se musí snadno otáčet. 

 Rozmetací lopatky musí být nepoškozené a správně upevněné. 

 Hřídel PTO musí mít správnou délku s vhodným překrytím 
konců os (min. 50 mm). Jestliže je překrytí příliš velké nebo 
příliš malé, povede to k závažnému poškození převodové 
osy. 

 NEZVEDEJTE rozmetadlo výše, než do pracovní výšky 

 

 

 
 Jestliže nemá hřídel správnou délku a dojde 

k poškození převodové osy, bude to jasně 
viditelné jako „vyraže-né stopy ” na drážkované 
ose. 
Takové poškození není samozřejmě kryto zárukou.. 

 

 
 
 
 
  

V případě, že rozmetadlo “propouští” při 
uzavřených výstupech hnojivo, je to 
způsobeno vzdáleností mezi uzavíracím 
dílem  a dnem násypky, které je větší 
než 0,5 mm. 
Uvolněte uzavírací díl a zamáčkněte do 
směrem ke dnu násypky tak, aby byla 
vzdálenost 0,5 mm. 
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PRAKTICKÉ RADY 

 Zabraňte „udusání“ hnojiva při pojezdu na velkých vzdálenostech na nerovném 
povrchu s plnou násypkou. Jestliže se násypka ucpává na dnu násypky, může 
to vést k poškození míchadla stroje.  

 

 Rozmetací kotouče by se neměly otáčet po dlouhou dobu při zavřených 
hradítcích. Došlo by k udusání hnojiva a zablokování mezi hradítkem a 
míchadlem. „Patky“ míchadla by se mohly poškodit a v nejhorším případě 
„zlomit ”. 

 

 Při rozmetávání „práškového“ hnojiva je nezbytné pravidelně čistit základu 
každé strany násypky tak, aby se zamezilo nahromadění jemného materiálu a 
tím vzniku zablokování mezi hradítkem a míchadlem. „Patky“ míchadla by se 
mohly poškodit a v nejhorším případě „zlomit ”. 

 

 Stroj nepoužívejte bez kužele (na míchadle). 
 

 Nepřidávejte hnojivo do vlhké násypky. Vlhkost ztíží spadání hnojiva a tím se 
omezí množství. Pozornost věnujte zejména ruční kalibraci. Je-li násypka 
vlhká (voda nebo olej), je třeba před dosažením správného kalibračního 
množství provést více kalibračních zkoušek.  

 

 Vezměte v úvahu, že převodový poměr převodovky je 1:1,39. Počet otočení 
PTO proto neodpovídá počtu otočení rozmetacích kotoučů. 

 PTO   = 540 ot./min. 

 Rozmetací kotouče = 750 ot./min. 
 

 Při pojezdu na vlhkém poli za vysoké rychlosti se mohou od zadních kol 
traktoru dostat do násypky kamey, bláto nebo voda. V takových případech se 
doporučuje použít kryt násypky BOGBALLE. 

 

 Při pojezdu na vlhkém poli za vysoké rychlosti se mohou do rozmetacího 
systému dostat kameny, bláto nebo podobně. To znamená kolizi 
s rozmetacími lopatkami – což opět znamená poruchu / ohnutí lopatek. 
V takových případech se doporučuje použít ochrany proti blátu BOGBALLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTÁŽ VOLITELNÝCH ZAŘÍZENÍ 
Montážní a provozní instrukce jsou poskytovány spolu s volitelnými 

položkami. Po montáži požádejte o instrukce dealera. 

Velmi doporučujeme promazat celý stroj olejem nebo 
podobným antikorozním prostředkem PŘED tím, než je stroj 

poprvé použit.  

Tímto způsobem budou před korozí ochráněny sestavy stroje a také 
oblasti, které nebude v budoucnosti možno dostatečně čistit. 

 

Promazávání opakujte při každém čištění stroje.  
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POUŽITÍ KALIBRAČNÍ JEDNOTKY 
 

BOGBALLE dodává jako volitelnou položku velmi užitečnou KALIBRAČNÍ SADU, 
která slouží ke kontrole a nastavování množství na stroji. KALIBRAČNÍ  
SADA můžete také použít při vyprazdňování násypky.  
 

Kalibrační sada se používá pro stacionární kalibraci. Ta zajišťuje přesné seřízení 
stroje s ohledem na charakter použitého hnojiva.  
Hnojivo může vykazovat velké rozdíly v závislosti na teplotě, vlhkosti a ostatním 
klimatických podmínkách.  
 

Vezměte prosím v úvahu, že hnojivo se může lišit v každé dodávce. Proto se 
doporučuje provádět kalibrační zkoušku pro každou novou dodávku hnojiva.  
 

Jestliže je násypka uvnitř vlhká, zabrání vlhkost padání  hnojiva. V takových 
případech je nutno provést minimálně 3 kalibrace, kde poslední kalibrační 
množství platí.  
 

Kalibrační sada se také používá v případě, že typ hnojiva se nenachází v grafu 
rozmetání.  
 

POSTUP: 
 

1. Nastavte seřizovací páku stroje na zarážku. Viz přiložený graf.  
2. Nastavte hřídel PTO přibližně na 540 ot./min. 
3. Zkoušku provádějte 15 nebo 30 sekund. 
4. Proveďte výpočet kalibračního množství. 
 

 Jestliže VYPOČÍTANÉ kalibrační množství není rovno 
SHROMÁŽDĚNÉMU kalibračnímu množství, nastavte stupnici na 

konec a zkoušku opakujte.  
 

Pozn.! Průtok strojem (kg/min.) je roven otáčkám PTO od 200 do 540 ot./min. V případě, že 
kalibrační sada „propouští“ hnojivo při provádění kalibrační zkoušky, může být dobré 
změnit rychlosti PTO. Čím menší velikost zrna, tím vyšší rychlost PTO! 

 

Při použití kalibrační sady se ve výpočtové metodě provádí kompenzace – 
s ohledem na to, že kalibrační sada se montuje pouze na jedné straně násypky a 
také se berou v úvahu rozdíly mezi statickou kalibrační zkouškou a normálním 
rozmetáváním na poli. Kalibrační zkouška se provádí 15 resp. 30 sekund, a to 
v závislosti na požadovaném rozmetávaném množství. 
 

Test se provádí na následujícím základě: 
 

POŽADOVANÉ MNOŽSTVÍ [kg/ha] x KOEFICIENT NA GRAFU = SHROMÁŽDĚNÉ MNOŽSTVÍ [kg]. 
 

Výsledek výpočtu se rovná množství hnojiva shromážděného za 15 resp. 30 
sekund. 
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Zkušební doba 30 s 
 

Zkušební doba 15 s 
 

 
 

 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 0,022 0,026 0,030 0,033 0,037 0,041 0,044 0,048 0,052 0,056 0,059 

12 0,027 0,031 0,036 0,040 0,044 0,049 0,053 0,058 0,062 0,033 0,036 

15 0,033 0,039 0,044 0,050 0,056 0,061 0,067 0,036 0,039 0,042 0,044 

 
 

Jestliže požadovaná šířka rozmetání a rychlosti pojezdu spadají do tmavě stínované 
oblasti, je třeba provádět kalibrační zkoušku po dobu 30 sekund. Jestliže požadovaná 
šířka rozmetání a rychlost pojezdu spadají do světle stínované oblasti, je nutno 
kalibrační zkoušku po dobu 15 sekund. 
 

Jestliže požadovaná šířka rozmetání a rychlosti pojezdu spadají do tmavě stínované oblasti, je třeba 
provádět kalibrační zkoušku po dobu 30 sekund. Jestliže požadovaná šířka rozmetání a rychlost 
pojezdu spadají do světle stínované oblasti, je nutno kalibrační zkoušku po dobu 15 sekund. 
 

PŘÍKLAD: 
Rychlost:    10 km/h 
Šířka rozmetání:   12 metrů 
 

TABULKOVÝ koeficient 30 sec.:  0,044 
 

Požadované množství:  285 Kg/Ha 
 

 KALIBRAČNÍ MNOŽSTVÍ 30 sec. : (0,044 x 285)  = 12,54 kg 
 

Není-li shromážděné kalibrační množství rovno vypočítanému kalibračnímu množství, 
seřizuje se stupnice stroje. Zkouška se opakuje dokud není shromáždění a vypočítané 
množství stejné. 
 

Jestliže rychlost pojezdu není v grafu uvedena, vypočítává se kalibrační množství z následujících 
vzorců: 

 

Kalibrační množství 30 sec. 
[kg] 

 

 = 
 

Šířka rozmetání [m] x Rychlost [km/h] 
600 x 4,50 

 

 

 x 
 

Požad. množství 

[kg/ha] 
 

 
 

 TABULK. KOEFICIENT30 sekund 
 

Kalibrační množství 15 sec. 
[kg] 

 

= Šířka rozmetání [m] x Rychlost [km/h] 
600 x 9,00 

 

x Požad. množství 
[kg/ha] 

 
 

 TABULK. KOEFICIENT15 sekund 

  

Rychlost [Km/h] 
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EC-Declaration of Conformity 
 
Manufacturer:  
 

BOGBALLE A/S 
Bogballe · DK-7171 Uldum 

Phone +45 7589 3266 Fax +45 7589 3766 
 
Declares that machine: 
Centrifugal fertiliser spreader: 
 

L1 
 
Is made in conformity with: 
directive of 14th June 1989 conc. mutual approximation of the laws of the member states on 
machines (98/37/EØF), with special reference to the enclosure II, A and enclosure I of the 
directive, conc. essential safety and health claims in connection with construction and 
manufacture of machines. 
 

International/national standards: 

DS/EN 292-1 og DS/EN 292-2 

DS/EN 294 

DS/EN 349 

DS 6010 / ISO730/1, 1997 

DS 6005 / ISO DR No. 1724 

DS 6003 

DS 6009 / ISO 500, 1st edition – 1979.02.15 

 

When mounted with CALIBRATOR: 
Is made in conformity with: 
directive of 3rd May 1989 conc. mutual approximation of the laws of the member states on 
electromagnetic compatibility (89/336/EØF) 
 

International/national standards: 
 

EN 50081-1 and EN 50082-2 
 
Bogballe, 2005-09-01 
 
 
 
Nils Jørn Laursen 
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Piktogramy 
 

 

Před prvním spuštěním přečtěte návod k použití. 

 

Zákaz pobytu v prostoru pod strojem. 

 

Nutno dodržovat bezpečnou vzdálenost vzhledem 
k rozmetanému materiálu. 

 

Zákaz kontaktu s rotujícími částmi. 

 

Zákaz kontaktu s pohyblivými částmi jsou li v 
činnosti. 

 

Zákaz mytí dané součástky tlakovou vodou . 

< 70 dB (A) Hlučnost stroje je pod 70 dB (A) 

 

1: ROK / 2002 
2: NET. Kg základní stroj / Celkově – viz. manuál 
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