L20W plus

L20 plus

L15 plus

L15 base

Záběr

10 - 24 m

Záběr

10 - 24 m

Záběr

10 - 18 m

Záběr

10 - 18 m

Objem

700 – 2050 l

Objem

700 – 2050 l

Objem

700 - 1600 l

Objem

500 – 1325 l

Půdorys vany

210 x 120 cm

Půdorys vany

210 x 120 cm

Půdorys vany

210 x 120 cm

Půdorys vany

125 x 120 cm

Dávka

5 - 500 kg/ha

Dávka

5 - 500 kg/ha

Dávka

5 - 500 kg/ha

Dávka

5 - 500 kg/ha

Váha stroje

330 – 426 kg

Váha stroje

268 – 364 kg

Váha stroje

210 – 274 kg

Váha stroje

198 – 246 kg

Nakl. výška

85 - 138 cm

Nakl. výška

85 - 138 cm

Nakl. výška

86 - 123 cm

Nakl. výška

87 - 143 cm

„M6W mini“

I na menší farmě lze mít díky stroji L20W hnojiva dokonale pod
kontrolou. Tato nejmenší verze stroje s váhou má totiž ve výbavě téměř vše, co najdete u velkoobjemové řady M: Váhová
buňka je zpřesňována díky vestavěnému inclinometru a stroj
je též řízen jednotkou ZURF, nebo ISOBUS Controller. Pro
objemy do 2000 litrů postačí traktor kolem 100 K.
Standardní výbava:
CALIBRATOR ZURF, 1 váhová buňka, inklinometr, SCS ovládání záběru, ochranné zástěrky, široké blatníky, síta, kloubový
hřídel, redukce na mikrodávky od 5 kg/ha a mini-dávky kolem
50 kg/ha závěs kategorie II.
Doplňková výbava:
ISOBUS Controller, navigace NaviCOM, dopravní osvětlení,
el. Trend přehazovač hraničního hnojení, plachta, 2řádkový
aplikátor, hydropohon.

Zlatá střední cesta

Špičkové rozmetadlo omezené pouze kapacitou zásobníku
a záběrem do 24m. Již v základní verzi najdete hraniční hnojení Trend, sadu pro přesné nastavení dávky, nebo možnost
aplikovat pouze levou stranou rozmetadla. Stroj je vhodné
agregovat s traktory kolem 100 K.
Standardní výbava:
Hydraulické ovládání hradítek, S-indikátor sada pro testování
hnojiv, ochranné zástěrky, síta, kloubový hřídel, redukce na
mikrodávky od 5 kg/ha a mini-dávky kolem 50 kg/ha, závěs
kategorie II.
Doplňková výbava:
Calibrator ZURF nebo ICON, elektrický nebo hydraulický Trend
přehazovač, navigace NaviCOM, plachta, dopr. osvětlení,
2řádkový aplikátor, hydropohon.

Hodně muziky za málo peněz

Stroj je rozměry i objemem srovnatelný s L20 plus. Kotouče o
menším průměru však umožňují pouze záběry do 18 metrů a
subtilnější rám unese zásobník do kapacity 1600 litrů. Dál již
jen samá pozitiva: hraniční hnojení Trend, sada pro přesné nastavení dávky, možnost aplikovat pouze levou stranou rozmetadla. Stroj je možno agregovat s traktory kolem 50 K.
Standardní výbava:
Hydraulické ovládání hradítek, S-indikátor sada pro testování
hnojiv, ochranné zástěrky, síta, kloubový hřídel, závěs kategorie II.
Doplňková výbava:
Calibrator ICON, plachta, redukce na mikrodávky od 5 kg/ha
a mini-dávky kolem 50 kg/ha, dopr. osvětlení, Trend přehaz.
bovdenem.
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Vinohradem, polem, nebo chmelnicí

O stroji technologicky platí vše, co bylo řečeno u L15plus.
Úzká vana a příprava pro montáž 2ř adaptéru dělá z L1 base
zároveň šikovného pomocníka, který mimo plošné házení umí
aplikovat hnojivo i do dvou řádků libovolného sponu.
Agregace i s malotraktory, závěs kategorie II, alternativně I.
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Standardní výbava:
Hydraulické ovládání hradítek, S-indikátor sada pro testování
hnojiv, ochranné zástěrky, síta, kloubový hřídel, závěs kategorie II.
Doplňková výbava:
Calibrator ICON, plachta, dopr. osvětlení, Trend přehaz.
bovdenem, redukce na mikrodávky od 5 kg/ha a mini-dávky
kolem 50 kg/ha, 2řádkový aplikátor
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1. Hydropohon; 2. Manipulační kolečka; 3. LED; 4. Dvouřádkový adaptér; 5.a 6. Redukční vložka MIN a MIC; 7. hydraulický
Trend přehazovač; 8. NaviCOM navigace; 9. Nástavce ramen
L15 base; 10. Sada pro testování hnojiv; 11. Čechrač na travní
semena; 12. S-indicator (sada pro přesné nastavení dávky)

8. Volitelné ovládání stroje

• Calibrator Zurf, ICON (možno doplnit navigací)
• ISOBUS Controller (ovládání přes libovolný ISOBUS terminál)

L2W plusL20W/L20 plus

Net. 700 L / 770 kg

1760 kg
L / cm
Net. 1600 86

Net. 1150 L / 1250 kg

Net. 700 L / 770 kg

123 cm

Net. 1600 L / 1760 kg
86 cm

2000 kg
Net. 2050 L / Max.
104 cm
143 cm

44 cm

CALIBRATOR ZURF nebo ISOBUS Controller • Plně automatická kalibrace • Hraniční rozmetání
Inteligentní kontrola • Excentrický čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka
Rozšířené blatníky

L15 base

68 cm

120 cm

Net. 1325 L / 1460 kg

Net. 1050 L / 1155 kg

120 cm

Net. 775 L / 850 kg

125 cm

STANDARD
STANDARD
3D animace Bogballe
44 cm

Hraniční rozmetání • Excentrický čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka

44 cm

CALIBRATOR ZURF nebo ISOBUS Controller • Plně automatická kalibrace • Hraniční rozmetání
Inteligentní kontrola • Excentrický čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka
Technologie
Rozšířené blatníky rozmetání
120 cm

STANDARD
STANDARD
Net. 500 L / 550 kg

• 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 INKLINOMETR navíc registruje náklon soupravy
v obou rovinách a zpřesňuje vážení v členitém terénu
• Kotouč redukcí výpadového otvou pro 3 různé intervaly dáv
kování od 5 kg/ha až do 500 Kg/ha

• Malý hardwarový doplněk k jednotce Calibrator ZURF
• Zobrazení navigace na běžném tabletu pomocí BLUETOOTH
• Linie AB, křivky AB, automatický STOP/START
• Ovládání záběru v klínech
• Variabilní dávkování dle aplikačních map

STANDARD

Net. 500 L / 550 kg

7. L20W = dávka pod kontrolou

10. NaviCOM navigace Bogballe

L1 base

87 cm
Net. 1150 L / 1250 kg
105 cm
Net. 1600 L / Max. 1600 kg
124 cm

• Práškový nátěr Flexi Coat je přibližně 30x odolnější proti 		
korozi a otěru, než běžné mokré nátěry
• Mycí otvory s deflektory pro jednodušší mytí a lepší konzervaci stroje
• Nerezová ocel - dno zásobníku, hradítka, kotouče a veškerý
spojovací materiál

• Plynule přizpůsobí rozmetání v klínech, či ve zúženém záběru
na konci pole
• Možno pouze s Calibratorem ICON nebo ZURF

Net. 700 L / 770 kg

6. Dokonalá anti-koroze

Calibrator
ICON

87 cm
Net. 1150 L / 1250 kg
105 cm
Net. 1600 L / Max. 1600 kg
124 cm

120 cm

Net. 1050 L / 1155 kg

9. SCS – ovládání záběru

Umíme jen rozmetat…

125 cm

120 cm

Net. 775 L / 850 kg

Hydraulické ovládání

Net. 1150 L / 1250 kg

Net. 700 L / 770 kg

138 cm

L15 plus

210 cm

2. Systém TREND

• Velmi účinné a zároveň šetrné čechrání
• Excentricky uložená osa způsobí, že prsty čechrače
v materiálu vibrují
• Celý čechrač rotuje pasivním stykem s materiálem

L1 base
68 cm

Calibrator
ZURF

3. Patentovaný čechrač (zesílený)

119 cm

210 cm

L1 plus
• Standardní výbava strojů Bogballe
• Dokonalé dohnojení okrajů polí s minimálním únikem hnojiva
• Plošné rozmetání (rotace do středu)
• Ohraničené rozmetání (rotace od středu)

210 cm
120 cm

83 cm

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

101 cm

5. Provozní spolehlivost

L1 plus

Objemy a nakládací výšky

104 cm
Net. 2050 L / Max. 2000 kg
123 cm

• Opakovaně prokázaná nejlepší vyrovnanost aplikace ze
všech rozmetadel na trhu
• Variační koeficient kolem 5%
• Vlastní testovací hala

10 bodů pro Bogballe

143 cm

1. Bogballe jednička v testech

10 bodů pro Bogballe

Net. 1325 L / 1460 kg

10 bodů pro Bogballe

Hraniční rozmetání • Excentrický čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka

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

Váha rozmetání
+ automatická
Hraniční
• Excentrický kalibrace
čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka
44 cm

4. Volitelný záběr 10-24 metrů

• Bez výměny kotoučů - pouze volbou lopatek
• Maximální flexibilita a možnost rychlého přenastavení stroje
na libovolný záběr i několikrát za den

…ale umíme to nejlépe

https://media.bogballe.com/#!/asset/4452

STANDARD
www.bogballe.cz

Hraniční rozmetání • Excentrický čechrač • Práškový nátěr Flexi-coat • Vodě odolná kluzná spojka

