
Výjimečný stroj pro výjimečné nároky
Největší nesené rozmetadlo na trhu pro objemy nad 4500 litrů. 
Plná výbava zajistí dokonalou kontrolu nad aplikovaným ma-
teriálem v jakémkoliv terénu. Vhodné agregovat s traktory nad 
320 koní. Závěs kategorie III, alternativně IV.

Standardní výbava: 
CALIBRATOR ZURF, 2 váhové buňky, inklinometr, el. Trend 
přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné 
zástěrky, široké blatníky, žebřík, stupačka výsuvná z rámu, 
síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
ISOBUS Controller, navigace iZURF, SCD ovládání sekcí, 
plachta, hydraulika plachty, hydropohon

Neúnavný dělník s obrovskou efektivitou
Robustní konstrukce a dvě váhové buňky dávají stroji potřeb-
nou odolnost a stabilitu i v nejdrsnějších terénech. Objemy nad 
3000 litrů je Vhodné agregovat s traktory nad 200 koní. Závěs 
kategorie II, alternativně III.

Standardní výbava: 
CALIBRATOR ZURF, 2 váhové buňky, inklinometr, el. Trend 
přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochranné 
zástěrky, široké blatníky, stupačka výsuvná z rámu, síta, klou-
bový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
ISOBUS Controller, navigace iZURF, SCD ovládání sekcí, 
plachta, hydraulika plachty, hydropohon, žebřík, podvozek 
pneumaticky brzděný 

Zlatá střední cesta
Rozmetadlo s nejvyšší výbavou, které se navýšením o dalších 
500 litrů dostává do kategorie velkoobjemových strojů. Vhodné 
agregovat s traktory nad 180 koní. Závěs kategorie II, alterna-
tivně III.

Standardní výbava: 
CALIBRATOR ZURF, váhová buňka, inklinometr, el. Trend 
přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochran-
né zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, 
vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
ISOBUS Controller, navigace iZURF, SCD ovládání sekcí, 
plachta, hydraulika plachty, široké blatníky, žebřík, hydropohon, 
podvozek pneumaticky brzděný 

Zúžená varianta pro malé a střední podniky
Shodné základní šasi s plus variantou. Šířka 240 cm usnad-
ňuje manipulaci se strojem na silnicích, či úzkých příjezdových 
cestách. Vhodné agregovat s traktory nad 120 koní. Závěs 
kategorie II, alternativně III.  

Standardní výbava: 
CALIBRATOR ZURF, váhová buňka, inklinometr, el. Trend 
přehazovač hraničního hnojení, 5 režimů dávkování, ochran-
né zástěrky, stupačka výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, 
vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
ISOBUS Controller, navigace iZURF, SCD ovládání sekcí, 
plachta, hydraulika plachty, široké blatníky, žebřík, hydropohon, 
podvozek pneumaticky brzděný 

Velký objem s volitelnou výbavou 
Robustní konstrukce dává stroji potřebnou odolnost a stabilitu 
i v nejdrsnějších terénech. Objemy nad 3000 litrů je Vhodné 
agregovat s traktory nad 200 koní. Závěs kategorie II, alterna-
tivně kategorie III.

Standardní výbava: 
Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 
režimů dávkování, ochranné zástěrky, široké blatníky, stupačka 
výsuvná z rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend přeha-
zovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 8 
sekcí, plachta, hydraulika plachty, žebřík, horní síta, hydropo-
hon, podvozek pneumaticky brzděný 

Maximální záběr doplněný slušnou kapacitou
Rozmetadlo, s kapacitou až 3,5 kubíku, které lze dovybavit 
vším co vás napadne, kromě váhy. Vhodné agregovat s trakto-
ry nad 180 koní. Závěs kategorie II, alternativně kategorie III.

Standardní výbava: 
Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 
režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z 
rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend přeha-
zovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 8 
sekcí, plachta, žebřík, horní síta, široké blatníky, hydropohon, 
podvozek pneumaticky brzděný 

Střední velikost s velkým výkonem
Záběr až 42 m a zásobník na jeden až tři vaky dělá z tohoto 
stroje důstojný kompromis. Šířka vany 240cm usnadňuje mani-
pulaci se strojem na silnicích, či úzkých příjezdových cestách. 
Vhodné agregovat s traktory nad 120 koní. Závěs kategorie II.  

Standardní výbava: 
Hydraulické ovládání hradítek, kalibrační sada S-indikátor, 5 
režimů dávkování, ochranné zástěrky, stupačka výsuvná z 
rámu, síta, kloubový hřídel, vodotěsné LED osvětlení.

Doplňková výbava: 
Řídicí jednotka Calibrator ZURF nebo ICON, el. Trend pře-
hazovač hraničního hnojení, navigace iZURF, SCD ovládání 
8 sekcí, plachta, žebřík, hydropohon, podvozek pneumaticky 
brzděný 

Záběr 12 - 42 m
Objem 1800 – 5550 l
Půdorys vany 290 x 140 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 952 – 1 044 kg
Nakl. výška 110 - 208 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1800 – 4500 l
Půdorys vany 290 x 140 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 660 – 816 kg
Nakl. výška 110 - 175 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1800 – 3450 l
Půdorys vany 290 x 140 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 534 – 636 kg
Nakl. výška 110 - 150 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1250 – 3000 l
Půdorys vany 240 x 125 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 490 – 602 kg
Nakl. výška 102 - 156 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1800 – 4500 l
Půdorys vany 290 x 140 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 510 – 666 kg
Nakl. výška 110 - 175 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1800 – 3450 l
Půdorys vany 290 x 140 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 450 – 552 kg
Nakl. výška 110 - 150 cm

Záběr 12 - 42 m
Objem 1250 – 2900 l
Půdorys vany 240 x 125 cm
Dávka 5 - 900 kg/ha
Váha stroje 406 – 518 kg
Nakl. výška 102 - 160 cm

M60W plus M45W plus M35W plus M35W base M45 plus M35 plus M35 base



1. Bogballe jednička v testech
• Opakovaně prokázaná nejlepší vyrovnanost aplikace ze   

všech rozmetadel na trhu 
• Variační koefi cient kolem 5%
• Vlastní testovací hala

2. Systém TREND
• Standardní výbava strojů Bogballe reverzní převodovka
• Dokonalé dohnojení okrajů polí s minimálním únikem hnojiva 
• Plošné rozmetání (rotace do středu) 
• Ohraničené rozmetání (rotace od středu) 

3. Patentovaný čechrač 
• Velmi účinné a zároveň šetrné čechrání 
• Excentricky uložená osa způsobí že prsty čechrače 

v materiálu vibrují 
• Celý čechrač rotuje pasivním stykem s materiálem 

4. Volitelný záběr 12–42 metrů 
• Bez výměny kotoučů - pouze volbou lopatek E1T, E2T, E6T 

a E8T 
• Maximální fl exibilita a možnost rychlého přenastavení stroje  

na libovolný záběr i několikrát za den  

5. Provozní spolehlivost
• Minimální nároky na údržbu (pouze 2 mazací místa, 
 bezúdržbová převodovka)
• Jednoduchá konstrukce stroje s malým počtem náhradních   
 dílů 
• Dobře chráněná elektronika

 

6. Dokonalá anti-koroze 
• Práškový nátěr Flexi Coat je přibližně 30x odolnější proti   
 korozi a otěru, než běžné mokré nátěry
• Několika - stupňové čištění před fi nálním lakováním, každý 

ocelový díl je lakován zvlášť před montáží stroje
• Nerezová ocel - dno zásobníku, hradítka, kotouče a veškerý 
spojovací materiál

7. W = váha = dávka pod kontrolou 
• Patentovaná konstrukce váhy na paralelogramovém rámu. 
• Tenzometry váží úbytek hnojiva s přesností +/- 1% 

a frekvencí 50x za sekundu 
• Automatická korekce nastavení rozmetadla po každých 25 kg 
• Zařízení INCLINOMETER navíc registruje náklon soupravy 

v obou rovinách a zpřesňuje vážení v členitém terénu

8. Volitelné ovládání stroje 
• Calibrator ZURF či ICON (možno doplnit navigací)
• ISOBUS Controller (ovládání přes libovolný ISOBUS terminál)

9. SCD – ovládání 8 sekcí záběru 
• Plynule přizpůsobí rozmetací obrazec tvaru klínu, případně 

i zúženému záběru stroje na konci pole 
• Novinka DUAL Dynamic

10. iZURF navigace Bogballe  
• Malý hardwarový doplněk k jednotce Calibrator ZURF 
• Zobrazení navigace na běžném tabletu pomocí WiFi
• Linie AB, křivky AB, automatický STOP/START 
• Ovládání 8 sekcí v klínech 
• Variabilní dávkování dle aplikačních map

Bogballe miluje vodu 
• Stroj lze pomocí pantů doslova otevřít, tak aby se obsluha při 

mytí dostala všude
• Mycí otvory v rámu stroje + defl ektory usměrňující proud 

tlakové vody do hůře přístupných zákoutí
• Servomotory LINAK (IP 65)

Vodotěsná LED světla 
• IP 67 znamená odolnost k ponoření do hloubky 1m na 30 min
• Celá maska je jednoduše sklopná pro snadné mytí a údržbu 

Dávka od 5 do 900 kg/ha 
• Chcete hodit 5 kg krmení slimáčkům? 
• Dát velmi přesnou dávku močoviny od 50 kg? 

• Nebo naopak na plno „otevřít stavidla“ a hodit na hektar 
600 kg hnojiva či až tunu organických pelet? 

Režim lze zvolit pouze pootočením šablony výpadového otvoru.

Dual SCD – variabilně i uvnitř záběru
• Přídavná funkce ovládání sekcí SCD
• Dle instrukcí plodinového čidla, nebo aplikační mapy se 

dávka v rámci jednoho záběru může lišit až o 40 %

ISOBUS Converter
• Kombinované ovládání pro jakoukoliv soupravu
• Umožní propojit Calibrator ZURF s libovolným ISOBUS 

systémem, ať již je součástí traktoru, či slouží například 
k ovládání postřikovače

• Bez ISOBUS je stroj ovládán opět přes Calibrator ZURF  

Výsuvná stupačka
• Integrovaná v rámu stroje
• Možná montáž až 2ks (L a P strana)

M45W / M35W plus

M35W base

3D animace Bogballe
Technologie rozmetání  

Váha + automatická kalibrace

https://media.bogballe.com/#!/asset/3137

https://media.bogballe.com/#!/asset/4452
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                          …ale umíme to nejlépe

10 bodů pro Bogballe 10 bodů pro Bogballe 10 bodů pro Bogballe Novinky Bogballe Novinky Bogballe Objemy a nakládací výšky

Umíme jen rozmetat… 


