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A BOGBALLE a világ egyik vezető műtrá-
gyaszóró gyártója, amely több mint 50 éve 
műtrágyaszórók folyamatos fejlesztésére 
specializálódott.
A fejlesztés céljaként-, a farmerekkel való jó 
együttműködés, gyakorlati tapasztalatok a 
világ minden táján- az optimális működést és 
a könnyű kezelhetőséget jelölték ki.

A BOGBALLE állandó fejlesztésre és tökéle-
tesítésre törekszik. A BOGBALLE egyszerű 
és forradalmi megoldásokat fejlesztett ki az 
összetett problémákra:

	 Határszél szórás
 Teljesen automata kalibrálás
	 Elektronikus	működési	rendszerek
	 Súlymérő	technika
	 Hidraulikus	vezérlésű	műtrágyaszórók	

Ezek a fejlesztések magasfokúan megfelel-
nek a felhasználók piaci igényeinek.

BOGBALLE A/S



�

L-széria
Modul	rendszer

Trend	szórási	technika

Minőség	kompromisszumok	nélkül 
Opciók

Egyszerű	beállítás
BM	1250	hidraulikus	emelő	szerkezet
L2	alváz

Tartalomjegyzék

4-5

6-7

8-9

10-11

CALIBRATOR UNIQ
Műtrágya	elemzés

1�-1�

Gyártás	/	Teszt	berendezések
Pontos	műszaki	leírás

14-15



4

BOGBALLE	L-típus

Nyomás	kiegyenlítő	tölcsérek	
az excentrikus adagolók felett, 

melyek lehetővé teszik a műtrá-
gya állandó kiáramlását.

A 10-�4 méteres munkaszéles-
ség maximális rugalmasságot 

biztosít a szórásszélesség meg-
változtatásánál. (L1 plus max. 18 méter)

Rugalmas,	beolvasztásos	
porfesték	réteg

Ez egy különösen erős védő-
festék, amely kb. 30-szor 

korrózió és kopásállóbb, mint a 
hagyományos festék.

A BOGBALLE L-típus a műtrágyaszórók 
új generációja, melynek középpontjában a 
kiváló minőség, szórási precizitás és a kön-
nyű használat áll.

Szórási	rendszer
Az L-típus alap felszereltségként Trend szó-
rási rendszerrel rendelkezik, amely alkalmas 
normál és határszél szórásra a tárcsák for-
gásirányának egyszerű megváltoztatásával.

Működés
A szórási mennyiség vagy a hidraulikával 
vagy bowdennel vagy a CALIBRATOR UNIQ-
kal szabályozható.

A CALIBRATOR UNIQ számos előnyt kínál: 
100 % haladási sebesség vezérlés, ellenőr-
zés és szabályzás, kijelzés és adatrögzítés 
és a készülék összeköthető GPS-szel.

Az egyik tárcsaszettet a 
munkaszélesség beállítására 
is használhatja.
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Karbantartás mentes	
Trend átvitel átfordítható 
forgásiránnyal normál és 
táblaszél szóráshoz.

Az	integrált normál és 
táblaszél szórás alap 
felszereltség.

Tartálytérfogat 700-2050 literig. A 
modul rendszer lehetővé teszi az 
alapgép bővítését.

Modul	rendszer

Rugalmas	modul	rendszer
Az L-típus tartálya 450 literes magasítással 
bővíthető, mely alkalmazkodik a gazdaság 
jelenlegi és elkövetkező igényéihez.

Műtrágyaszóró	típusok
L1 plus               700-1600 literes
L2 plus 700-2050 literes

Munkaszélesség
L1 plus 10-18 méter•
L2 plus 12-24 méter

Az L-típus ráccsal van felszerelve, amely 
megakadályozza, hogy a műtrágya nagyobb 
darabjai vagy hulladéka elzárja a kimenetet. 
Kiegészítésként a műtrágyaszórók fel van-
nak szerelve egy egyedülálló BOGBALLE 
által kifejlesztett, csúszó tengelykapcsolóval, 
amely megvédi a traktor kardánjának hirtelen 
elindulásától/leállásától.
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Trend	szórási	rendszer

Szórási	rendszer
A BOGBALLE Trend rendszer kettő az egy-
ben szórási rendszer, amely egyszerűen, 
extra alkatrészek nélkül kínál komplex meg-
oldást.

A	Trend	rendszer	előnyei
A Trend rendszer minimális beállítással 
pontos eredményt tesz lehetővé. Csupán a 
műtrágyaszóró billentő szögének változta-
tása szükséges a szórás folyamán.

A tárcsák forgásirányának egyszerű változta-
tásával lehetőség van a normál ill. táblaszél 
szórás kiválasztására.
Így a tárcsák forgásiránya a leghatékonyabb 
ezekre a célokra.

Táblaszél	 szórás	 (nem	 középen) 
a Trend szóró lapátok hátoldalával és 
az egymástól elforduló szórótárcsák-
kal.

Önbeállító	keverő. Az agitátor sebes-
sége automatikusan 12-60 közötti for-
dulatszámra van állítva, ez megfelel a 
műtrágya típusának és az egyenletes 
kiáramlásnak.

Normál	 szórás	 (középen) a Trend 
szórólapát elejével és az egymással 
szembe forduló szórótárcsákkal.
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Trend	szórási	módszer

Normál szórás
A normál szóráskor a tárcsák egymással 
szemben forognak.

A szórótárcsák két azonos 180 fokos körív-
ben szórják a műtrágyát, ahol mindkét szó-
rótárcsa ugyanazon a területen helyezi el 
a műtrágyát - ezt jelenti a kettő az egyben 
rendszer. A négyszeres átfedés csak a nor-
mál szórási rendszerrel érhető el.
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Táblaszél	szórás	(nem	középen)
A táblaszél szórást a gép az egymástól elfor-
duló tárcsákkal végzi. A BOGBALLE hasz-
nosítja azt a tényt, hogy a táblaszél szórási 
rendszer nem teszi lehetővé a teljes átfedést, 
ellenben két sajátos szórási képpel rendelke-
zik.

Táblaszélig	szórás
A táblaszél szórás folyamán az optimális táb-
laszélig szórást a jobb és a bal tárcsa bizto-
sítja.
	
Táblaszéltől	szórás
A táblaszéltől való szórásnál a műtrágyaszóró 
jobb oldala zárva van, amíg a baloldal a táb-
laszéltől szór. Ez a megoldás ideális, amikor 
árkok mellett használja. (Az L1-en alap felszereltség.)
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Minőség,	 
kompromisszumok	nélkül
A BOGBALLE L-típus kompromisszumok 
nélküli magas minőségéről híres. A gyártási 
folyamat alatt a felületi kezelés és működés 
központi szerepet tölt be.

Speciális	eszközök
Az L-típusú műtrágyaszórók széles körű 
opciókkal rendelkeznek, mint pl.:

 A 2 soros tartozék gyümölcsösben 	
 vagy szőlőben alkalmazható.

 A szórási rendszer hidromotorral ve	
 zérelt, amelyet a műtrágyaszóró elejé 
 re kell szerelni.

5 	Nagy	felületű	sárvé-
dők	védik a szórási rend-

szert. (alap felszereltség)	

9 	Rozsdamentes	szóró	
lapátok integrált normál és 
táblaszél szóráshoz.8 	Önbeállító	keverő. Az enyhe 

excentrikus mozgások minimális aprí-
tást és kevés port biztosítanak.

7 	Az	integrált	fokmérő	
gyors és könnyű beállítást 

eredményez a szórás széles-
ségnél.

6 	A	fokozat	nélküli	skála	és	
mutató a vezető ülésénél jól 

látható helyen található.
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Tároló kerekek
A műtrágyaszóró egyszerűbb felszerelésé-
hez, valamint a tárolás közbeni mozgatáshoz 
használhatja. A szállító kerekeket (4 darab) 
egyszerűen visszaszerelheti, mielőtt dolgozni 
kezd a géppel.

Ponyva
Összecsukható ponyva erős vázzal, telje-
sen ki tudja nyitni egy kézzel is, és fel tudja 
tölteni az egész tartályt Big Bag-gel vagy 
ömlesztve.

Mikró kimenet
A mikró kimenetet a csávázott vetőmagok és 
az olajos magvak szórásához használja.� 	Erős	alváz mindkét olda-

lon és merev központi tartály 
alátámasztás.

� 	Rozsdamentes	
acél	tartály műanyag 
beolvasztásos festékkel.

4 	3	pont	felfüggesztés opció 
a későbbi alkalmazáshoz.

1 	Önbeállító	adagolópont. A tolózárak 
asszimetrikusan nyitódnak, ez biztosítja, 
hogy a műtrágya pontosan a szórótárcsán 
helyezkedjen el.

Opciók

Világítás
A világítás rozsdamentes tartóba van sze-
relve mindkét irányba előre és hátra.
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BM	1250	teleszkópos	karral.
 Emelési teljesítmény 2000 kg.

L�-Trail

Fokozat	 nélküli	 skála a kívánt 
érték beállításához.

Egyszerű,	pontos	beállítás

Gyors	beállítás
A sebességet könnyű beállítani a szórási táb-
lázatokkal.

A szórási térkép a műtrágyák széles skáláját 
tartalmazza, valamint gabona magvak, füvek, 
olajos magvak és speciális magvak listáját.

A szórási szélesség beállítható az integrált 
fokmérőnek megfelelően (L2 plusnál alap fel-
szereltség). A szórási térkép és a fokmérő a 
vezető üléséből látható.

A központilag szabályzott irányító rendszer 
a műtrágya adagolását automatikusan beál-
lítja, de a lapátok helyzetét nem kell megvál-
toztatni.
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BM	1250	Big	Bag	emelő

A	Big	Bag	egyszerű	használata
A BOGBALLE BM 1250 Big Bag emelő a 
műtrágyaszóróra 3 pontos csatlakozással 
van szerelve. A nagy zsákok a földről emel-
hetők, a szórás kapacitása 3-5 ha-ral növel-
hető.
A hidraulikusan növelhető kar lehetővé teszi 
a Big Bag közvetlen fölemelését a földről 
vagy a pótkocsiról.

A BM 1250 1600 liter űrtartalmú műtrágya-
szóró tartállyal használható. Minden hidrau-
likus cső zuhanás gátló szeleppel van felsze-
relve az optimális, biztonságos, tartós munka 
érdekében.

Technikai	adatok
Emelési kapacitás kinyújtott karral:  1250 kg
Max. emelési magasság:  4,15 m
Max. kar hosszúság:  2,38 m
Min. olajnyomás:  180 bar
Max. olajnyomás:  210 bar
Tömeg:  325 kg

L2	alváz:
Az L-alváz lehetővé teszi, hogy egy kis 
traktorhoz nagy műtrágyaszórót használjon. 
Természetesen a szórót a későbbi alkalma-
zásban 3 pontos csatlakozással is használ-
hatja.

Az	L2	alváz	technikai	adatai:
Tömeg:  min. 210 kg
Állítható kerék nyomtáv:  1600-2200 mm
Abroncsok:  400 X 15,5
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CALIBRATOR UNIQ

Intelligens	szórás
A CALIBRATOR UNIQ-nak számos előnye 
van, amit a munka alatt és után is haszno-
síthat:

	 Könnyű,	precíz	kalibrálás
	 Változtatható	szórási	érték
	 GPS	kapcsolat
	 Adatok	dokumentációja

100	%	sebesség	érzékenység
A rendszer folyamatosan jelzi és beállítja a 
lényeges funkciókat. Így a kapacitásban nö-
vekedés érhető el, mert a munka sebesség a 
talaj kondíciókhoz igazítható.
A CALIBRATOR UNIQ a munka sebességtől 
függetlenül pontos mennyiséget juttat ki.

Minden szórással kapcsolatos fontos infor-
máció elmentődik a CALIBRATOR UNIQ-ban 
és fel tudja tölteni a számítógépére a munka 
után.

Felhasználó	
barát	gombok	

a click és beep 
hanggal jelzik a helyes 

működtetést.

A normál és a táblaszél szó-
rás	váltását a UNIQ-on 

lévő kapcsolóval teheti 
meg a vezető 

ülésből.

Könnyű	használni	a	menü	
rendszert, a főmenüt és az 

almenüket is.

A	GPS	és	a	beállítási	rendszerek	
közötti	kommunikáció az RS 

232 számú csatlakozás segítségé-
vel. A CALIBRATOR UNIQ ISO 
BUS kommunikációra van 

tervezve.

Leolvasható	
rögzített	adatok	

a	BOGBALLE	
WinCal letölt-

hető program 
63 különböző 

területéről.

Rögzítésre	kerül	a	
kiszórt	átlagmennyi-

ség	és	a	beszórt	terület.

A	beépített	
kezelési	utasítás	

a munka közben 
tökéletes működtetést 

tesz lehetővé.

Egyszerű	kalibráció. 
 A beállítási rendszer auto-
matikusan 30 másodpercre 

nyit és a kiadott mennyiséget a 
CALIBRATOR UNIQ-ba be kell vinni.
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Granulated, fine Surface : Usually slightly rough / bud
Form  : Slightly oval

Granulated, rough Surface : Usually very rough / angular / bud
Form  : Usually oval

Prilled Surface : Usually smooth / can contain a hole
Form  : Usually uniformed globular / round

Chrushed Surface : Usually very sharp and heterogeneously
Form  : Usually with several edges

Crystalline Surface : Usually smooth areas / partly transparent
Form  : Usually angular and similar to crystal

Type in grain size, gravity and grain strength. All fields have to be filled. 

Choose Category Characteristics Example

2,00<D<3,35

(%)

D<2,00

(%)

3,35 <D< 4,75 

(%)

D>4,75

(%)

Gravity

(Kg/L)

Strength

(Kg)

Next

Műtrágyaelemzés

Interneten	alapuló	műtrágyaelemzés
A szóró tartalmazza a szórási listát, de más 
típusú műtrágya ellenőrzésére is van lehető-
ség a BOGBALLE website-ján keresztül és 
beillesztheti a szórási listába.

Az on-line funkcióhoz 
kapcsolódó közvetlen 

csatlakozás a beépített 
gépkönyvvel.

100	X	75	mm	grafikus	
kijelző, mely egyszerre 

11 információt tartal-
maz.

Beépített	ellenőrző	és	riasztó	
rendszer a meghibásodás 

elkerülése érdekében, pl. 
túl nagy vagy túl alacsony 
sebesség, ill. ha a tartály 
kevesebb, mint 200 kg-ot 
tartalmaz.

Az	Interneten 
keresztül	

letölthet újonnan 
kifejlesztett programokat 

és jövőbeli elképzeléseket.

A +, - jelekkel változtat-
hatja	a	szórási	értéket.	Az	

alkalmazási értékek 1-25 %-ig 
változtathatók.

Teszt	beállítás
A Teszt beállítás egy D-Indikátor és egy F-
Indikátorból áll, amivel tesztelheti a szem-
csenagyságot és szilárdságot. A szórási listát 
megtalálja a www.bogballe.com oldalon.

Kalibráló	egység
Opcióként a BOGBALLE ad egy hasznos 
Kalibrálási egységet, ami egy gyors kalku-
látor tartalmaz, amely a megfelelő szórási 
minőséget biztosítja. (A Kalibrálási egység 
alap felszereltség a Calibrator Uniq-nál).

Quick-Calculator
30 másodperces kalibrálás után, beállíthat a 
szórón minden mennyiséget, munkaszéles-
séget és sebességet.
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Porfestés az alkatrészek 7 lépéses 
tisztítási folyamata után a hajtómű 
átadására.

Szórási	térkép normál és táblaszél 
szóráshoz.

Laborral	 ellátott	 mérőközpont	 a	
műtrágyaszórók teljesen automati-
kus teszteléséhez.

Gyártás

Gyártás	és	teszt	berendezések
A BOGBALLE műtrágyaszórókat modern 
gyártási technológiával gyártják, magas szín-
vonalú berendezésekkel.

Mérési	központ
A mérés egész évben a BOGBALLE mérési 
tesztközpontjában történik. Cél a szórási kép 
elkészítése.
Minden korszerűsített szórásdiagram rendel-
kezésre áll a www.bogballe.com weboldalon.
A külső területeken a gépek konstrukcióját 
vizsgálják extra körülmények között.

Porfestés
A műtrágyaszórók erős és rugalmas porfes-
tékkel vannak festve. Minden alapegység 
festés és összeállítás előtt 7 tisztítási folya-
maton megy keresztül.
Eredmény- magas fokú korrózióvédelem és 
tartós fedés.
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-3036912151821242730333639424548 A	BOGBALLE	minden	terméke	folyamatos	fejlesztés	alatt	áll.

Pontos	műszaki	leírás

Műtrágyaszóró
típusa

Munka	szélesség	
(m)

Űrtartalom
(l/kg)**

Töltési	magasság
(cm)

Szélesség
(cm)

Mélység
(cm)

Felső	nyitás
(cm)

Súly
(kg)

L1plus  700 10-18 m* 700/770 85 210 120 204x114 210

L1plus  1150 10-18 m* 1150/1265 103 210 120 204x114 242

L1plus  1600 10-18 m* Max. 1600 kg 121 210 120 204x114 274

L�plus  700 12-24 m 700/770 83 210 120 204x114 268

L�plus	 1150 12-24 m 1150/1265 101 210 120 204x114 300

L�plus	 1600 12-24 m 1600/1760 119 210 120 204x114 332

L�plus	 �050 12-24 m Max. 2000 kg 138 210 120 204x114 364

*	Könnyű	műtrágyáknál	a	munkaszélesség	max.	15	m
**	A	tartalom	kiszámítása	1,1	kg/liter	fajsúllyal	történt	

Adatok L1plus L�plus
Trend	határszél	szórás:
Határszórás	határig
Határszórás	határtól +
Határszél	szórás	határtól	határig - +
Trend	vezeték	a	táblaszél	szórásra + +
TrendCon	váltó - +
Trend	Uniq	váltó	 - +
Kézi szabályozás + +
Hidraulikus	vezérlés + +
Bowdenes	vezérlés + +
CALIBRATOR UNIQ + +
Világítás + +
450	literes	modul + +
Kalibrátor	készlet	(a	CALIBRATOR	UNIQ-kal) + +
Ponyva	plus + +
Létra - +
Tároló kerekek + +
Mikró	kimenet	vetőmagok	szórására + +
Későbbi	felhasználáshoz	egység - +
Hidraulikus	motor + +
Fokmérő +
Sárhányó
Rács
2	soros	felszerelés + -
Karbantartás	mentes	csúszótengelykapcsoló
Kardán	szabadonfutóval + +
L�-Trail + +
Létra	toldat	L2-Trail + +

 = Alap felszerelés +	=	Opció

Alap	–	opciós	felszereltség
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