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Kombinace ...
(Dokončení ze str. 20)
Je možné je opatřit například
sadou pro přepravu tekutých
dusíkatých hnojiv s využitím
nerezových komponentů. Nabídka příslušenství pak může
zahrnovat další prvky, a to od
systémů pro aplikaci v kopcovitých podmínkách přes systémy
regulace a nastavení dávky až
po ryze praktické a jednoduché prvky výbavy, kam patří
různé sací hadice, jejich držáky

či žebříky a v případě některých výrobců nechybí ani možnost barevného provedení na
přání uživatele.

Podvozek a nápravy
V případě jednoosých modelů v základních modifikacích
jde o pevné, neodpružené nápravy, naopak profesionální
modely jednoosých cisteren se
dodávají s různým typem odpružení či posuvným typem

Řada výrobců využívá modely s nádržemi
vyrobenými ze zušlechtěné ocele Foto Filip Javorek

Třínápravová dopravní cisterna o objemu nad
20 m3 opatřená nádrží vyrobenou ze sklolaminátu
Foto Filip Javorek

Pro převoz tekutých statkových hnojiv na větší
vzdálenosti se rovněž využívají různé kamionové
návěsy
Foto Filip Javorek

Dopravní cisterna tvořená dvouosým návěsem a jednonápravovým traktorovým
tahačem, podvozek je opatřen silničními pneumatikami
Foto Filip Javorek

nápravy. Vícenápravové modely se nabízejí s kloubovými výkyvnými nápravami, s provedením náprav s listovými pružinami, vzduchovým odpružením či hydraulickým vyrovnáváním. V případě dvou a více
náprav je možné volit mezi
pevnými nebo řiditelnými nápravami, a to jak s nuceným,
tak náběžným provedením.
Mezi příslušenství patří také
již několikrát zmiňované typy
pneumatik. V případě dopravních cisteren volíme pneumatiky vyloženě silniční, obdobně
jako v případě nákladních automobilů. Existují také různé
typy nákladních automobilů
dodávaných jako zemědělské
tahače, které mohou být opat-

řeny systémem změny tlaku
v pneumatikách určených pro
pohyb na zemědělských plo-

chách. Takové tahače se agregují i s návěsnými aplikačními

cisternami.

Téma týdne připravil Jiří Křepelka
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Na dotazy čtenářů zajímajících se o historii zemědělství sdělujeme,
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Týdeník Zemědělec seznamy použité literatury zásadně
nezveřejňuje a poukazuje na to, že jsou k dispozici u autora
příspěvku. V tomto případě jsme udělali vzhledem k četným
dotazům o použitém zdroji výjimku.
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Symbióza rozmetadla a navigace
Propojení rozmetadla s funkcemi GPS je velmi efektivní i pro letní aplikaci hnojiv. Důvodů, proč si navigaci pořídit, je přitom více, než by se na první pohled
zdálo. Vzhledem k tomu, že se s rozmetadlem jezdí většinou po podmítnutém pozemku, tedy naslepo, určitě se hodí klasické navádění do záběrů, ne-li přímo
luxusní funkce autopilota. STOP/START na souvratích a automatické ovládání záběru rozmetadla v klínech je další velmi šikovnou funkcí, která již ovšem
vyžaduje typ navigace kompatibilní s protokolem Bogballe, případně rovnou řešení v rámci ISO-Bus.
Nic ze zmíněné výbavy není
zadarmo, použití těchto funkcí
má však potenciál uspořit hnojivo v řádu dvou až čtyř procent.

Na chyby zapomeňte
Pravděpodobně ještě důležitější než jakkoliv kvantifikovaná
úspora hnojiv je ale výrazné zdokonalení rovnoměrnosti rozmetání. GPS automatika totiž nedovolí udělat chyby, které zákonitě
vzniknou při ručním ovládání
rozmetadla. Je naprosto běžné,
že například při dojezdu k souvrati vypínáme aplikaci příliš brzy a o to dříve následně aplikaci
zapínáme v příštím řádku. Nesený stroj zkrátka svádí k pocitu,
že rozmetání funguje stejně jako
například ramena neseného postřikovače. U 30metrového záběru Bogballe jsou přitom správné STOP a START body vzájem-

ně posunuty o více než 15 metrů.
Pokud tedy vypínáme a zapínáme ve stejné linii, vzniká u souvratí pravidelné střídání přehnojených a nedohnojených ploch.
Tyto chyby se již díky navigaci
nestanou, a to bez ohledu na tvar
či velikost pole.
Obecně platí, že vzájemné posunutí bodů STOP a START
u souvratí je tím větší, čím větší
je záběr rozmetadla. Bez ohledu
na to, kterou značku navigace
pro Bogballe zvolíte, algoritmus
výpočtu bude vždy odvozen od
nastaveného záběru. Jediné, co
navigace potřebuje vědět, je
vzdálenost antény od středu rozmetadla.

Co je TempoTracker?
Zavření či otevření hradítek,
případně zavírání sekcí v klínech pomocí servomotorů vždy
spotřebuje určitý čas a vytváří
tím zpoždění, které může za ur-

14 km/h – START 12m od kol. řádku
8 km/h – START 18m od kol. řádku

Rozdíly při otevírání hradítek s Tempo Tracker v praxi: záběr je 24 m, cílová poloha hradítka 4,5°

čitých okolností vadit. Do hry
o zlomky vteřin a ujeté metry
tak navíc vstupuje i pojezdová
rychlost. Na štěstí pro uživatele
Bogballe vzala firma starost
o všechny zmíněné faktory na
sebe.
Díky unikátní funkci TempoTracker jsou rozmetadla Bogballe schopná při spolupráci s na-

Perrein 9000 + Bogballe – používáme-li taženou soupravu, je navigace téměř nezbytností

Foto archiv

vigací zakalkulovat i aktuální
rychlost soupravy. S frekvencí
desetkrát za sekundu monitoru-

je elektronika Bogballe pojezdovou rychlost, polohu hradítek
i stav ovládání sekcí. Cílem je

Správné načasování Start/Stop na souvratích

Foto archiv

spočítat optimální předstih. Jinými slovy jde vždy o to najít moment, kdy musí konkrétní servomotor začít pracovat tak, aby
svou operaci stihnul vzhledem
k pojezdové rychlosti přesně na
čas. Funkce TempoTracker je
přitom již téměř rok standardní
součástí softwaru řídicích jednotek Calibrator ZURF a ISO-Bus
controller (verze sw. 1.15 a vyšší). Je tedy v ceně a opět automaticky funguje s jakoukoliv kompatibilní navigací. Případný update starších řídicích jednotek je ke
stažení zdarma. Ve spojení s navigací zajistí TempoTracker rozmetadlům Bogballe dokonalou
vyrovnanost aplikace při rychlosti 5 km/h, stejně jako při rychlosti 25 km/h.
Aktuální seznam kompatibilních navigací stejně jako update
softwaru pro řídicí jednotky najdete na webových stránkách
firmy Bogballe.
Pavel Bartoš
Honoris a. s.

