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 ● Przed rozpoczęciem, zapoznać się z podręcznikiem operatora i przepisami bezpieczeństwa.

 ● Zapoznać się z podręcznikiem operatora wału odbioru mocy.

 ● Nie opuszczać kabiny ciągnika przed zatrzymaniem układu wału odbioru mocy ciągnika!

 ● Na czas konserwacji oraz innych interwencji rozsiewacza wyłączyć silnik ciągnika i wszystkie elektryczne 
urządzenia sterujące 

 ● Upewnić się, że osoby postronne znajdują się w bezpiecznej odległości od rozsiewacza, gdy silnik ciągnika 
pracuje.

 ● Nie wchodzić do rozsiewacza, gdy pracuje silnik ciągnika.

 ● Nie nosić luźnej odzieży, która może zaplątać się w części ruchome.

 ● Nosić środki ochrony osobistej gdy są niezbędne lub gdy jest to wymagane przez producenta nawozu.

 ● Pozostawanie pod rozsiewaczem jest zabronione.

 ● Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić między rozsiewacz i ciągnik po uruchomieniu silnika.

 ● Nigdy nie wchodzić do rozsiewacza po drabinie, gdy nie jest on przytwierdzony do ciągnika. Rozsiewacz może 
przechylić się z powodu niestabilnego rozłożenia masy.

 ● Należy uważać na bezpieczną odległość materiałów rozrzucanych.

 ● Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić za rozsiewacz, gdy obracają się tarcze wysiewające.

 ● Unikać kontaktu z częściami ruchomymi.

 ● Nigdy nie wkładać ręki/przedmiotu do zbiornika z obracającymi się tarczami wysiewającymi.

 ● Unikać kontaktu, gdy części się poruszają.

 ● Pod żadnym pozorem nie wolno czyścić rozsiewacza, gdy obracają się tarcze wysiewające.

 ● Parkując rozsiewacz upewnić się, że zbiornik jest pusty, a podłoże twarde i poziome.

Bezpieczeństwo i ochrona

Bezpieczeństwo
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Dieser Dünger-
streuer erfült
die europäische
Umweltnorm
EN 13739-1

This fertiliser spreader
fulfils the European
environmental standard
EN 13739-1

Ce distributeur d'engrais
répond à la norme
environnement 
EN 13739-1

Denne gødnings-
spreder opfylder 
den europæiske 
miljønorm 
EN 13739-1

For vort miljø
Für unsere Umwelt

Pour notre environnement
For our environment

xxxx

Legenda

Przed rozpoczęciem, zapoznać się z podręcznikiem operatora i przepisami bezpieczeństwa.

Pod żadnym pozorem nie wchodzić pod podniesiony rozsiewacz.

Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić między rozsiewacz i ciągnik po uruchomieniu silnika.

Nigdy nie używać drabiny, gdy rozsiewacz nie jest przytwierdzony do traktora.

Należy uważać na bezpieczną odległość materiałów rozrzucanych.

Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić za rozsiewacz, gdy obracają się tarcze wysiewające.

Unikać kontaktu z częściami ruchomymi.

Nigdy nie wkładać ręki/przedmiotu do zbiornika z obracającymi się tarczami wysiewającymi.

Unikać kontaktu, gdy części się poruszają.

Pod żadnym pozorem nie wolno czyścić rozsiewacza, gdy obracają się tarcze wysiewające.

Nie rozpylać wody w tym rejonie.

Poziom hałasu mierzony wewnątrz zamkniętej kabiny (poziom zależy od marki i modelu ciągnika).

Punkty mocowania do załadunku i rozładunku rozsiewacza

Nie stawać na nie. 
Nie są przeznaczone do wchodzenia.

EN13739-1

Maksymalna pojemność załadunku.
Nie przekraczać.

Typ: Model
Nr: Numer seryjny
Rok: Data produkcji

Bezpieczeństwo
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Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ustawienie rozsiewacza. Należy go ustawić zgodnie ze stosowanym 
nawozem. Należy zwrócić uwagę na to, że partia nawozu testowana w placówkach badawczych BOGBALLE A/S 
może różnić się od dostarczonej partii nawet w obrębie tej samej specyfikacji.

Firma BOGBALLE A/S nie bierze na siebie odpowiedzialności za wszelkie obrażenia, szkody w uprawach, 
następstwa, itp.

Odpowiedzialność
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Przed każdym użyciem Patrz strona
Upewnić się, że tarcze wysiewające obracają się bez problemu

Upewnić się, że wału odbioru mocy ma prawidłową długość

Upewnić się, że mieszadła obracają się swobodnie

Upewnić się, że zasłony wylotu poruszają się swobodnie

Upewnić się, że łopatki rozrzucające są sprawne i prawidłowo zamontowane

Upewnić się, że przewody ochronne wału odbioru mocy są całe

Upewnić się, że łańcuch bezpieczeństwa wału odbioru mocy jest zamocowany

Upewnić się, że górne ramiona do łączenia i podnoszenia są całe i zabezpieczone zawleczką

Upewnić się, że ramiona podnoszące ciągnika są równoległe

Upewnić się, że drabiny są umieszczone w „pozycji uniesionej” – nie zakłócają rozrzucania 
nawozu

W przypadku rozsiewaczy typu W:
Upewnić się, że masa pokazuje ok. 0 (+/- 3 kg) przy pustym rozsiewaczu

Przed pierwszym użyciem Patrz strona
Pokryć rozsiewacz olejem chroniącym metal

Po 5-8 godzinach Patrz strona
Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby

Po każdym użyciu Patrz strona
Wyczyścić rozsiewacz – upewnić się, że nawóz i pył zostały usunięte

Pokryć cały rozsiewacz olejem chroniącym metal

Nasmarować smarowniczki mieszadła środkiem smarowym

Zwróć również uwagę na rozdział „Konserwacja i pielęgnacja” na stronie 79

Lista kontrolna

Lista kontrolna
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Lista kontrolna

Przed każdym użyciem:
 ● Upewnić się, że tarcze wysiewające obracają się swobodnie, gdy wał odbioru mocy nie jest zamontowany. 

Uwaga: Jeżeli nie – sprawdzić przekładnię.

 ● Upewnić się, że wał odbioru mocy ma prawidłową długość z odpowiednim nakładaniem się na siebie końcówek 
osi (min. 100 mm.) dla danego ciągnika (patrz rysunek 1).  
Gdy nałożenie jest zbyt duże lub małe, może to skutkować poważnymi uszkodzeniami całej przekładni, na 
przykład wygięciem wielowypustowego wału wejściowego przekładni. Jego wygięcie doprowadzi do zniszczenia 
wała wejściowego przekładni z powodu zmęczenia metalu.

 ●  Upewnić się, że mieszadła pracują z podobnym oporem. 
UWAGA: Jeżeli tak nie jest – sprawdzić łożyska i odległość między połączeniem i spodem zbiornika (patrz rysunek 2). 

 ●  Upewnić się, że zasłony wylotu poruszają się swobodnie. 
UWAGA: Jeżeli tak nie jest – sprawdzić pod kątem brudu i zablokowanych przedmiotów.

 ●  Upewnić się, że łopatki do rozsiewania są sprawne i prawidłowo zamontowane. 
UWAGA: Łopatka nie jest sprawna, gdy jest zdeformowana lub ma dziury. 
Rdza na powierzchni łopatki nie stanowi problemu, ponieważ nawóz ją zetrze. 

 ●  Przewody ochronne wału odbioru mocy są całe.

 ● Łańcuch bezpieczeństwa wału odbioru mocy jest zamocowany.

 ● Górne ramiona do łączenia i podnoszenia są całe i zabezpieczone zawleczką.

 ● Ramiona podnoszące ciągnika są ustawione równolegle.

 ● Upewnić się, że poziomica jest ustawiona prawidłowo, zgodnie z bezwzględnym punktem poziomicy 
referencyjnej. Ustawić rozsiewacz wypoziomowany poziomo i pionowo, zgodnie ze wskazaniami poziomicy 
alkoholowej – i sprawdzić, czy dostosowywana poziomica jest prawidłowo dopasowana  
przy 0 stopni (patrz rysunek 3 i 4).

 ●  W przypadku rozsiewaczy typu W 
Upewnić się, że w rozsiewaczu opróżnionym i wypoziomowanym poziomo i pionowo masa na wyświetlaczu 
pokazuje mniej więcej 0 kg. 
UWAGA: Gdy masa nie wynosi 0 kg (+/- 3 kg) lub waha się – patrz podręcznik urządzenia CALIBRATOR lub 
sterownika ISOBUS.

 ● Specjalnie dla silnika hydraulicznego 
Natężenie przepływu oleju musi mieścić się w poniższych granicach: 
Min.: 45 l / min przy minimum 145 barach 
Maks.: 60 l / min przy maks. 200 barach 
UWAGA: Filtracja oleju minimum 25 mikronów

100 mm
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Przed pierwszym użyciem:
 ● Przed napełnieniem nawozem, pokryć cały rozsiewacz olejem zabezpieczającym metal dostarczonym wraz z 

rozsiewaczem. To pozwoli wypełnić i uszczelnić łączenia, zapobiegając dostawaniu się pyłu nawozu w otwory 
(patrz rysunek 1).

 ●  W przypadku rozsiewaczów z sterownikiem CALIBRATOR 
Przed podłączeniem wszelkich wtyczek elektrycznych – wszystkie złącza należy zabezpieczyć sprayem do 
styków końcówki męskie i żeńskie. Przed podłączeniem wtyczek pozwolić sprayowi wyschnąć (patrz rysunek 2). 
 
Upewnić się, że wtyczki „+” i „-” są podłączone bezpośrednio do akumulatora ciągnika (patrz rysunek 3). 
UWAGA: W przeciwnym wypadku - masa będzie wahać się w granicach kilku kg.

Po 5-8 godzinach użytkowania:
 ● Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby rozsiewacza (patrz strona 78). 

UWAGA: Śruby w przekładniach centralnej i kątowej są zablokowane za pomocą lock-tite i nie wymagają 
dokręcania. Nakrętki ze stali nierdzewnej + śruby mogą zapiec się poprzez demontaż i ponowny montaż.  
Podczas ponownego montażu należy nasmarować smarem grafitowym lub na bazie miedzi.

Lista kontrolna
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Rysunek 1

Po każdym użyciu:
 ●  Wyczyścić rozsiewacz.  

UWAGA: Nie kierować wysokiego ciśnienia bezpośrednio na przekładnię. Woda uszkodzi koła zębate i łożyska, 
to uszkodzenie nie będzie podlegać gwarancji (patrz rysunek 1).

 ●  Rozsiewacze typu W: Nie czyścić ogniw obciążnikowych i łożysk na obudowie wodą pod wysokim ciśnieniem.

 ●  Pokryć cały rozsiewacz olejem chroniącym metal, dostarczonym wraz z rozsiewaczem lub podobnym olejem.

 ● Wyczyścić i spryskać wszystkie wtyczki sprayem do styków. Spray do styków nasmaruje i zapobiegnie 
gromadzeniu wilgoci na powierzchniach styku wtyczek. Nie stosować w tym celu innych olejów lub smarów.

Czyszczenie części metalowych oraz późniejsza ochrona połączeń, krawędzi oraz ewentualnych uszkodzeń lakieru 
– pokrywając rozsiewacz olejem zabezpieczającym metal – jest bardzo ważne.
Nawóz mineralny ma wysoką zawartość składników korozyjnych, na przykład siarki, które po zmieszaniu z wodą 
przekształcają się w korozyjne kwasy – zdolne do skorodowania zwykłej stali w ciągu godzin. Nawet stal nierdzew-
na może w ten sposób skorodować, gdy nie jest odpowiednio zabezpieczona.

Aby ułatwić proces czyszczenia - rozsiewacze M-line, L20 i L20W są wyposażone w prowadnice, które można 
otworzyć podczas serwisowania i czyszczenia rozsiewacza (patrz rysunek 2).
Zamek prowadnic otwiera się uniwersalnym narzędziem umieszczonym za panelami odblaskowymi - można 
odchylać od wewnątrz na zewnątrz. Ustanowiono pełny dostęp do mechanizmu rozrzucającego, ułatwiając tym 
czyszczenie i ochronę oleju.
UWAGA: Prowadnice muszą być całkowicie przymocowane do tylnego zamka po zamknięciu po skończonym 
serwisowaniu.

Tylne światła i panele odblaskowe można otworzyć w celu wyczyszczenia i nałożenia oleju ochronnego. Aby otwor-
zyć panele, pociągnij zawleczkę pod panelami (patrz rysunek 3).
Nie czyścić wtyczek lamp pod wysokim ciśnieniem!
Lewy panel zawiera uniwersalne narzędzie do otwierania prowadnic i ekranów, montażu łopatek i obracania dna 
zbiornika.
UWAGA: Zamykanie panelu - zawleczkę należy pociągnąć i wcisnąć na miejsce, gdy panel jest na swoim miejscu.

Czyszczenie deflektorów znajduje się z tyłu rozrzutnika (patrz rysunek 4).
Umieszczając wąż do płukania po obu stronach deflektorów V, rozrzutnik jest czyszczony od wewnątrz i w 
miejscach o ograniczonym dostępie.
Upewnij się, że wszystkie obszary są oczyszczone i  nawóz nie przylega do powierzchni jakiegokolwiek elementu 
metalowego.

Rysunek 4Rysunek 3Rysunek 2

Czyszczenie
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Rysunek 2Rysunek 1

Przydatne wskazówki
 ● Prędkość podczas jazdy po drogach publicznych nie może przekraczać 30 km / h. 

Prędkość podczas rozrzucania nie powinna przekraczać 30 km / h. 

 ● Unikać ubijania nawozu jeżdżąc na długich dystansach po nierównym terenie z pełnym zbiornikiem. Gdy nawóz 
jest zbity na spodzie zbiornika, może uszkodził mieszadło rozsiewacza.

 ●  Nie pozwalać, aby tarcze wysiewające obracały się długo, gdy przesłony są zamknięte. Nawóz może się ubić i 
zablokować między przesłoną i mieszadłem. Palce mieszadła mogą ulec uszkodzeniu a nawet zniszczeniu.

 ●  Podczas rozsiewania nawozów pylistych, niezbędnym jest regularne czyszczenie podstawy po każdej stronie 
zbiornika, aby zapobiec nagromadzeniu drobnego materiału. Drobny materiał może ubijać się i powodować 
niedrożność między przesłoną i mieszadłem. Palce mieszadła mogą ulec uszkodzeniu, a w skrajnych 
przypadkach nawet złamać się.

 ●  Rozsiewacz należy stosować bez pokryw ciśnienia nałożonych na mieszadło.

 ●  Nie napełniać nawozem zbiornika mokrego. Wilgoć wpłynie na przepływ nawozu do wylotu. 

 ●  Należy pamiętać o tym, że przekładnia ma przełożenie 1:1,39. Liczba obrotów wału odbioru mocy nie 
odpowiada liczbie obrotów tarcz wysiewających.

 Wał odbioru mocy  = 540 rpm 
 Tarcze wysiewające  = 750 rpm

 ●  W przypadku przecieku rozsiewacza, gdy wyloty są zamknięte, odległość między połączeniem i spodem 
zbiornika wnosi powyżej 0,5 mm. Dostosować połączenie do odległości 0,2-0,5 mm (patrz rysunek 1).

 ●  Upewnić się, że przesłony są zamknięte dokładnie pośrodku znaku V, dokładnie w punkcie 0 skali (patrz rysunek 2). 
Odległość między przesłonami musi wynosić 0,5 mm.

Lista kontrolna
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Rysunek 3

Szczyt upraw

Rysunek 2Rysunek 1

1 – Montaż
1.1 Rozsiewacz mocować w wyrównanej pozycji

1.2 Sprawdzić, czy wał odbioru mocy ma prawidłową długość, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni.  
(Aby uzyskać dokładniejsze informacje, patrz strona 10 i 50)

1.3 Pamiętać o kalibracji wejścia prędkości (patrz podręcznik sterownika CALIBRATOR)

2 – Sposób ustawiania rozsiewacza
2.1 Standardowa wysokość robocza: 75 cm od górnego złącza do szczytu upraw (patrz rysunek 1) 

Aby zapoznać się ze stosowaniem w późniejszym okresie, patrz rozdział „Ustawienia rozsiewacza/Wysokość 
robocza – późniejsze zastosowania” na stronie 52

2.2 Na stronie www.bogballe.com lub w aplikacji mobilnej BOGBALLE Spread Chart znajduje się odpowiedni wykres 
wysiewu  
(patrz rozdział "Wykresy wysiewu" na stronie 21)

2.3 Upewnić się, że koniec skali ustawiono na pozycji 9 (patrz rysunek 2)

2.4 Upewnić się, że aktywowano funkcję Pełna kalibracja automatyczna (FAC)  
(patrz podręcznik urządzenia CALIBRATOR / sterownika ISOBUS)

2.5 Sprawdzić typ łopatek, zgodnie z wykresem wysiewu

2.6 Ustawić pozycję łopatek zgodnie z wykresem wysiewu

2.7 Ustawić kąt nachylenia rozsiewacza według wykresu wysiewu (patrz rysunek 3)

3 – Sposób rozsiewania granicznego
3.1  Sprawdzić, czy rozsiewacz znajduje się w trybie rozsiewania granicznego  

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39) 
Ta sama łopatka jest stosowana w rozsiewaniu normalnym i granicznym

3.2  Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

4 – Sposób rozsiewania normalnego
4.1 Sprawdzić, czy rozsiewacz znajduje się w trybie rozsiewania normalnego  

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39)

4.2 Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

Skrócona instrukcja – M60W, M45W, M35W, L20W z urządzeniem CALIBRATOR lub sterownikiem ISOBUS
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Rysunek 3 Rysunek 4

Szczyt upraw

Rysunek 2Rysunek 1

1 – Montaż
1.1  Rozsiewacz mocować w wyrównanej pozycji

1.2  Sprawdzić, czy wał odbioru mocy ma prawidłową długość, aby uniknąć uszkodzeniu przekładni.  
(Aby uzyskać dokładniejsze informacje, patrz strona 10 i 50)

1.3  Pamiętać o kalibracji wejścia prędkości (patrz podręcznik sterownika CALIBRATOR)

2 – Sposób ustawiania rozsiewacza
2.1 Standardowa wysokość robocza: 75 cm od górnego złącza do szczytu upraw (patrz rysunek 1) 

Dla L1. Standardowa wysokość robocza: 55 cm od górnego złącza do szczytu upraw 
Aby zapoznać się ze stosowaniem w późniejszym okresie, patrz rozdział „Ustawienia rozsiewacza/Wysokość 
robocza – stosowanie w późniejszym okresie” na stronie 52

2.2 Na stronie www.bogballe.com lub w aplikacji mobilnej BOGBALLE Spread Chart znajduje się odpowiedni wykres 
wysiewu  
(patrz rozdział "Wykresy wysiewu" na stronie 21)

2.3  Upewnić się, że koniec skali ustawiono na pozycji 9 (patrz rysunek 2)

2.4  Wykonać kalibrację ustawienia ilościowego

2.5  Sprawdzić typ łopatek, zgodnie z wykresem wysiewu

2.6  Ustawić pozycję łopatek zgodnie z wykresem wysiewu

2.7  Ustawić kąt nachylenia rozsiewacza zgodnie z wykresem wysiewu (patrz rysunek 3) 

Dla L1. Ustawienie zawsze poziomo (patrz rysunek 4)

3 – Sposób rozsiewania granicznego
3.1 Upewnić się, że rozsiewacz znajduje się w trybie wysiewania granicznego 

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39) 
Ta sama łopatka jest stosowana w rozsiewaniu normalnym i granicznym

3.2 Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

4 – Sposób rozsiewania normalnego
4.1 Sprawdzić, czy rozsiewacz znajduje się w trybie rozsiewania normalnego 

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39)

4.2  Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

Skrócona instrukcja – M45, M35, L20, L15 ze sterownikiem CALIBRATOR
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Rysunek 3
Rysunek 2

Szczyt upraw

Rysunek 1

1 – Montaż
1.1 Rozsiewacz mocować w wyrównanej pozycji

1.2  Sprawdzić, czy wał odbioru mocy ma prawidłową długość, aby uniknąć uszkodzeniu przekładni.  
(Aby uzyskać dokładniejsze informacje, patrz strona 10 i 50)

2 – Sposób ustawiania rozsiewacza
2.1  Standardowa wysokość robocza: 75 cm od górnego złącza do szczytu upraw (patrz rysunek 1) 

Dla L1. Standardowa wysokość robocza: 55 cm od górnego złącza do szczytu upraw (patrz strona 52, 
rysunek 2) Aby zapoznać się ze stosowaniem w późniejszym okresie, patrz rozdział „Ustawienia rozsiewacza/
Wysokość robocza – stosowanie w późniejszym okresie” na stronie 52

2.2  Na stronie www.bogballe.com lub w aplikacji mobilnej BOGBALLE Spread Chart znajduje się odpowiedni 
wykres wysiewu 
(patrz rozdział "Wykresy wysiewu" na stronie 21)

2.3  Przeprowadzić kalibrację ustawienia ilościowego (patrz strona 22)

2.4  Ustawić zatrzymanie wagi zgodnie z pozycją FlowFactor

2.5  Sprawdzić typ łopatek, zgodnie z wykresem wysiewu

2.6  Ustawić pozycję łopatek zgodnie z wykresem wysiewu

2.7  Ustawić kąt nachylenia rozsiewacza zgodnie z wykresem wysiewu (patrz rysunek 2) 

Dla L1. Ustawienie zawsze poziomo (patrz rysunek 3)

Skrócona instrukcja – M45, M35, L20, L15 ze sterowaniem mechanicznym
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3 – Sposób rozsiewania granicznego
3.1 Upewnić się, że rozsiewacz znajduje się w trybie wysiewania granicznego  

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39) 
Ta sama łopatka jest stosowana w rozsiewaniu normalnym i granicznym

3.2  Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

3.3  Rozpocząć rozsiewanie i upewnić się, że utrzymywana jest stała prędkość

4 – Sposób rozsiewania normalnego
4.1  Sprawdzić, czy rozsiewacz znajduje się w trybie rozsiewania normalnego  

(patrz rozdział "Rozsiewanie normalne i graniczne" na stronie 39)

4.2  Ustawić prędkość wału odbioru mocy zgodnie z wykresem rozsiewu

4.3  Rozpocząć wysiewanie i upewnić się, że utrzymywana jest stała prędkość do przodu 
i wału odbioru mocy

Skrócona instrukcja – M45, M35, L20, L15 ze sterowaniem mechanicznym
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Przesłony
Łącznik
Sprzęgło cierne
Ustawianie osi
Nr seryjny płyty

Mocowanie górnego połączenia i poziomicy
Ustawianie wskaźnika
Kątomierz
Zawleczki łączące
Przekładnia kątowa

Szkic zasady



19

 

Przesłony
Łącznik
Sprzęgło cierne
Ustawianie osi
Nr seryjny płyty

Mocowanie połączenia górnego
Ustawianie wskaźnika
Kątomierz
Zawleczki łączące
Przekładnia kątowa

Szkic zasady



20

M60W plus
 4050  L 966 4.450 290 140 284 x 131 150
 4500  L 994 4.950 290 140 284 x 131 168
 4800  L 1.005 5.280 290 140 284 x 131 179
 5250  L 1.032 5.770 290 140 284 x 131 190
 5550  L 1.044 6.000 290 140 284 x 131 197

M45W plus
 1800  L 660 1.980 290 140 284 x 131 110
 2550  L 702 2.800 290 140 284 x 131 128
 3000  L 732 3.300 290 140 284 x 131 139
 3300  L 744 3.630 290 140 284 x 131 146
 4050  L 786 4.455 290 140 284 x 131 164
 4500  L 816 4.500 290 140 284 x 131 175

M35W plus
 1800  L 534 1.980 290 140 284 x 131 110
 2250  L 564 2.470 290 140 284 x 131 121
 2550  L 576 2.800 290 140 284 x 131 128
 2700  L 594 2.970 290 140 284 x 131 132
 3000  L 606 3.300 290 140 284 x 131 139
 3450  L 636 3.500 290 140 284 x 131 150

M35W base
 1250  L 490 1.370 240 125 234 x 116 102
 1575  L 514 1.730 240 125 234 x 116 113
 1800  L 522 1.980 240 125 234 x 116 120
 2125  L 546 2.330 240 125 234 x 116 131
 2350  L 554 2.500 240 125 234 x 116 140
 2675  L 578 2.940 240 125 234 x 116 151
 3000  L 602 3.000 240 125 234 x 116 162

M45 plus
 1800  L 510 1.980 290 140 284 x 131 110
 2550  L 552 2.800 290 140 284 x 131 128
 3000  L 582 3.300 290 140 284 x 131 139
 3300  L 594 3.630 290 140 284 x 131 146
 4050  L 636 4.455 290 140 284 x 131 164
 4500  L 666 4.500 290 140 284 x 131 175

M35 plus
 1800  L 450 1.980 290 140 284 x 131 110
 2250  L 480 2.470 290 140 284 x 131 121
 2550  L 492 2.800 290 140 284 x 131 128
 2700  L 510 2.970 290 140 284 x 131 132
 3000  L 522 3.300 290 140 284 x 131 139
 3450  L 552 3.500 290 140 284 x 131 150

M35 base
 1250  L 406 1.370 240 125 234 x 116 102
 1575  L 430 1.730 240 125 234 x 116 113
 1800  L 438 1.980 240 125 234 x 116 120
 2125  L 462 2.330 240 125 234 x 116 131
 2350  L 470 2.580 240 125 234 x 116 139
 2675  L 494 2.940 240 125 234 x 116 150
 3000  L 518 3.000 240 125 244 x 116 161

L20W plus
 700  L 330 770 210 120 204 x 114 83
 1150  L 362 1.260 210 120 204 x 114 101
 1425  L 382 1.560 210 120 204 x 114 112
 1600  L 394 1.760 210 120 204 x 114 119
 2050  L 426 2.000 210 120 204 x 114 137

L20 plus
 700  L 268 770 210 120 204 x 114 83
 1150  L 300 1.260 210 120 204 x 114 101
 1425  L 320 1.560 210 120 204 x 114 112
 1600  L 332 1.760 210 120 204 x 114 119
 2050  L 364 2.000 210 120 204 x 114 137

L15 plus
 700  L 210 770 210 120 204 x 111 86
 975  L 230 1.070 210 120 204 x 111 97
 1150  L 242 1.260 210 120 204 x 111 104
 1425  L 262 1.560 210 120 204 x 111 115
 1600  L 274 1.600 210 120 204 x 111 122

L15 base
 500  L 198 550 125 120 116 x 111 87
 775  L 220 850 125 120 116 x 111 105
 1050  L 242 1.150 125 120 116 x 111 123
 1325  L 264 1.600 125 120 116 x 111 141

Model Masa netto Pojemność  
zbiornika

Szerokość  
zbiornika

Głębokość  
zbiornika

Otwór do  
napełniania Wysokość ładunku

Kg Kg cm cm cm cm

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Maks.

Specyfikacja techniczna
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+°

÷°

8 10 12 14
7,20,1 2 0

1,5 11,0 2 0
2,0 21,6 2 0
2,5 34,2 2 0
3,0 49,0 2 0
3,5 62,1 2 0
4,0 80,3 2 0
4,5 98,5 2 0
5,0 116,7 2 0
5,5 134,9 2 0
6,0 153,1 2 0
6,5 171,3 2 0
7,0 189,5 2 0
7,5 207,7 0 0
8,0 225,8 0 0
8,5 244,0 0 0
9,0 262,2 0 0

24 330- E2

8 6 5 4
34 27 23 19
67 53 44 38

107 85 71 61
153 122 102 87
194 155 129 110
251 200 167 143
307 246 205 175
364 291 243 208
421 337 281 240
478 382 318 273
535 428 356 305
592 473 394 338
648 519 432 370
705 564 470 403
762 610 508 435
819 655 546 468

Kg/Ha
Km/H Kg/Min

± cm

1-2

±

0 36 62 2 1,03 8,68 9,0621,9
% Kg/L Kg L/MinKg

425540 rpmPTO: rpm
= 24
= 10
= 200

= 4,0
= 2°
= E2
= 1-2
= 540
= 425

E1 = E1-T (L/R)
E2 = E2-T (L/R)
E6 = E6-T (L/R)
E8 = E8-T (L/R)
U1 = U1-T (L/R)
A2 = A2-T (L/R)
A3 = A3-T (L/R)

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Іпс. 
Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w USA oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Skala

Kąt nachylenia

Rodzaj łopatki

Pozycja łopatki

Normalne rpm

Granica rpm

Pozycja łopatki

Km/H

Ustawienie skali

Kg/Ha

Kąt nachylenia (°) (patrz rysunek 2)

Szerokość robocza

Numer wykresu

Rpm normalnego rozsiewania

Rodzaj łopatki

Rpm granicznego rozsiewania

Kalibracja wartości STD (Kg)

Rozmiar ziarna

Gęstość (Kg/L)

Wytrzymałość ziarna (Kg)

Przepływ (l/min)

Szerokość robocza

Km/h

Kg/Ha

Rysunek 2Rysunek 1

Sposób użycia
Wykresy wysiewu są dostępne na stronie www.bogballe.com lub w aplikacji Bogballe Spread Chart (patrz rysunek 1).

Ustawienia rozsiewacza

Przykład

Rodzaje łopatek

Wykresy rozrzutu
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- √ √

√ √ √

- - √

- - √

√** √ √

√** √ √

MIC MIN

Pozycje wylotu przepływu i prędkości przepływu

* Wylot STD używany do kalibracji (patrz rysunek 1+2)

** Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych (patrz rysunek 3+4)

Pozycja wylotu Ilość Wylot 
przepływu L15 L20(W) Linia M

Wylot zamknięty 0 kg/min

Najczęstsze ilości oraz do kalibracji <300 kg/min*

Duża ilość <450 kg/min

Bardzo dużo ilość <650 kg/min

Mała ilość <75 kg/min

Mikrogranulat/małe nasiona <15 kg/min

Rysunek 3 Rysunek 4Rysunek 2
Linia L

Rysunek 1
Linia M

Podstawowa zasada i definicja standardowej wartości nastawy kalibracji STD
Wszystkie rozsiewacze są wyposażone w dwa takie same wyloty standardowe (STD z prędkością przepływu  
< 300 kg/min.) których należy zawsze używać do kalibracji. W zależności od modelu, rozsiewacze linii L i M można 
ustawić do innych pozycji wylotu przepływu. Więcej informacji podano w tabelce poniżej. 
(Informacje o linii M znajdują się również na rysunku 1. Aby uzyskać informacje o linii L patrz również rysunki 2, 3 i 4)

Definicja wartości nastawy kalibracji:  
Wartość kalibracji zawsze opiera się o ilość materiału przepływającą od jednego końca rozsiewacza za pomocą 
wylotu STD: 

• przy przesłonach otwartych przez 30 sekund, a wskaźnik skali otwarty na 4,5 

Powyższa definicja oparta na przepływie z pozycji wylotu przepływu STD jest zawsze stosowana jako wartość 
nastawy dla pozostałych ustawień ilości i przepływu.

Ustawienie kalibracji i ilości
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Rysunek 3 Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

M60W, M45W, M35W, M45, M35, L20W, L20
Rozrzutniki są wyposażone w dno leja, które można obrócić o 360 °° z różnymi wylotami dla uzyskania wysokich / 
niskich przepływów. Obracane dno leja jest ustawione pod każdą stroną wylotu lejka i każda pozycja służy do opty-
malizacji precyzji i dokładności zastosowanej ilości (Przykład linii M patrz rysunek 1).

Położenie dna zbiornika musi być ustawione ręcznie przez operatora. Zwolnij zapadkę blokującą i obróć dno zbi-
ornika do żądanej pozycji. Różne pozycje są oznaczone podpisami, jak zdefiniowano poniżej (patrz rysunek 1 + 2).
Uniwersalne narzędzie do ustawiania pozycji wyjściowej znajduje się w tylnym świetle / panelu reflektora (Przykład linii M 

patrz rysunek 3 + 4) lub z tyłu rozsiewacza (Linia L).

Uwaga: Wartość kalibracji jest zawsze oparta na dno leja w wylocie przepływu w pozycji STD i dodatkowych pozy-
cjach wylotu przepływu ma wartość kalibracji STD jako wartość zadaną.

Więcej informacji na temat optymalnego wykorzystania każdej pozycji wypływu znajduje się na następnej stronie.

Ustawienie kalibracji i ilości
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-

- < 300

- < 450

- < 650

- < 75

- < 15

* L15: Dostępne tylko po prawej stronie
**  L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych

Rysunek 2 (Linia M)
Pozycja MAX+

Rysunek 1 (Linia M)
Pozycje STD, MAX, MIN, MIC

1)  Pozycja STD jest ogólnie zalecana i obejmuje większość popularnych nawozów i ilości.
 
2-3)  Pozycje MAX i MAX+ są stosowane, gdy pozycja STD przekracza limity ilościowe, a wskaźnik skali  
 osiąga skalę 9.0 – Całkowicie otwarty. (dotyczy jedynie linii M)

3)   Ustawienie MAX+ jest połączeniem pozycji wylotu MAX oraz dodatkowego łącznika MAX+, łączącego 
wskaźnik skali z przesłonami wylotu rozsiewacza, zwiększając kąt ruchu/przepływu Ustawienie MAX+ osiąga 
się, przesuwając korbowód. (dotyczy wyłącznie linii M) (patrz rys. 1 i 2).

4)   Pozycja MIN jest stosowana w przypadkach, gdy pozycja STD wymaga, aby pozycja wskaźnika skali była 
poniżej 2.0 – co stanowi minimalną pozycję, gwarantującą osiągnięcie optymalnego i stałego przepływu 
nawozu. ( L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych)

5)   Pozycja MIC służy do stosowania z mikrogranulatem, np. małymi ziarnami i środkami przeciw ślimakom.  
Ta pozycja wylotu służy jedynie do pracy ze wskaźnikiem skali w stałym ustawieniu (Fix Scale) wraz z 
prędkością stałą do przodu. ( L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych)

Przepływ [Kg/min] wynika z wykresu wysiewu rzeczywistego nawozu i oraz zmiennych ilości, w zależności od 
kształtu, rozmiaru, powierzchni i gęstości ziaren nawozu.

Ustawienie kalibracji i ilości

Prawidłowe ustawienie wylotu przepływu przy 
wysokim/niskim poziomie Przybliżony przepływ

pozycja Wylot zamknięty*

pozycja Standardowy wylot dla najczęściej stosowanych ilości Kg/min

pozycja Maksymalny wylot dla dużych ilości (tylko linia M) Kg/min

ustawienie Maximum Plus dla bardzo wysokich ilości (tylko linia M) Kg/min

pozycja Minimalny wylot dla niskich ilości** Kg/min

pozycja Mikro wylot dla mikrogranulatu** Kg/min
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- x 1,0

- x 1,4

- x 2,0

- x 0,35

-

*  L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych

Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości wartości kalibracji

pozycja jest równa wartość STD

pozycja jest równa (tylko linia M) wartość STD

ustawienie jest równa (tylko linia M) wartość STD

pozycja* jest równa wartość STD

pozycja* jest równa ustawienie skali FIX

Procedury kalibracji/możliwości linii M i linii L

Wartość kalibracji STD jest określana przez:

 ●  Wartość wykresu wysiewu (patrz wykres wysiewu oznaczy literą "K") 
Najprostsza procedura – zalecana dla modeli W

 ●  Wartość wskaźnika S-indicator 
Szybka i prosta procedura – zalecana dla wszystkich modeli 

 ●  Ręczna kalibracja na rozsiewaczu (Tylko linia M. Dla linii L użyć wskaźnika S-indicator)

Gdy wylot przepływu znajduje się w pozycji STD, zgodnie z wartością nastawy – różnica w przepływie dla danych 
ustawień w pozycji wylotu jest określana następującymi czynnikami:

Ustawienie kalibracji i ilości
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Przycisk CALIBRATION ZURF

Linia MW, L20W z CALIBRATOR ZURF lub ISOBUS, w pełni automatyczna kalibracja (FAC)
Uwaga: Ilustracje wyświetlacza oparto na wyświetlaczu CALIBRATOR ZURF. Wyświetlacz oraz funkcjonalność 
ISOBUS są praktycznie identyczne, jedynie układ i projekt mogą się nieco różnić.  

Rozsiewacze linii MW oraz L2W wyposażone w technikę ważenia są automatycznie kalibrowane (FAC) podczas 
rozsiewania w polu. System automatycznie dostosowuje wskaźnik skali i przesłonę według wymagań ilościowych.

Aby zoptymalizować dokładność ilościową, podczas zmiany z jednego typu nawozu na drugi, zaleca się 
wprowadzenie rzeczywistej wartości kalibracji STD dla określonego typu nawozu. Ta procedura zapewnia najlepsze 
możliwe przydzielenie, a pełna kalibracja automatyczna jest aktywowana po rozsianiu zaledwie 25 kg.

Aktywacja w pełni automatycznej kalibracji
W pełni automatyczna kalibracja jest aktywowana pchnięciem i przytrzymaniem przycisku kalibracji na trzy  
sekundy – lub wybierając opcję "Full Auto Calib, FAC" w menu Calibration. Funkcja FAC jest wstępnie  
zdefiniowana podczas przełączania na CALIBRATION ZURF (patrz rysunek 1).

Po włączeniu, całkowicie automatyczna kalibracja jest zaznaczona błyskającą na wyświetlaczu ikoną "W" (patrz rysunek 2).

Wartość kalibracji STD jest traktowana jako wartość nastawy dla każdego innego ustawienia ilości i przepływu.
Opcja CALIBRATION SURF, po ustawieniu tak, aby regulowała rzeczywisty model wysiewu – automatycznie do-
stosuje „Współczynnik ilości dla wartości kalibracji” podczas ustawiania i wprowadzania wartości nastawy opartej o 
wartość STD.

Ustawienie kalibracji i ilości



27

M

HaKg

Kg/Ha  Ha

Kg      

Km/h   rpm

%

Kg/Ha %

m

Field

-77 0,0

255 3,7
A-2

12,3 540

28,57 -28,6

24,0

0

256 0  

Calibration Menu

Select function [+/-]

Confirm

Cancel

ENTER

ESC

Full Auto Calib FAC
Set Calib. value
Manual Calib MC
Spread Chart
S-indicator

M

HaKg

Kg/Ha  Ha

Kg      

Km/h   rpm

%

Kg/Ha %

m

Field

-77 0,0

255 3,7
A-2

12,3 540

28,57 -28,6

24,0

0

256 0  

Flow-outlet pos.

Select outlet setting of spreader
hardware

Confirm

CancelESC

ENTER

STD
MAX
MAX+
MIN
MIC

M

HaKg

Kg/Ha  Ha

Kg      

Km/h   rpm

%

Kg/Ha %

m

Field

-77 0,0

255 3,7
A-2

12,3 540

28,57 -28,6

24,0

0

256 0  

Calib. Quantity

Kg

Adjust quantity [+/-]
min:
max:

1,00 Kg
75,00 Kg

present quantity 28,60 Kg

STD Value

Confirm

CancelESC

ENTER

28,60
effect on Kg/Ha 0,0 %

M

HaKg

Kg/Ha  Ha

Kg      

Km/h   rpm

%

Kg/Ha %

m

Field

2576 0,0

255 3,7
A-2

12,3 540

28,60
STD

0,8

24,0

0

256 0  

* W konfiguracji L2, L2W wyświetlone są wyłącznie wartości STD, MIN, MIC.

Rysunek 1

Przycisk CALIBRATION ZURF

Menu Calibration
Ustawienie wylotu przepływu (STD)*
Ustawić wartość kalibracji STD
Wartość kalibracji STD jest określony i oznaczony jako "STD"

Linia M, L20W, L20 i CALIBRATION ZURF / korzystanie z STD wartości kalibracji
Wartość kalibracji STD wprowadza się, naciskając przycisk kalibracji (patrz rysunek 1) i wprowadzając wartość STD, 
znaną z rzeczywistego wykresu wysiewu lub z wcześniejszych doświadczeń.

Wprowadzanie wartości kalibracji STD za pomocą przycisku Calibration:

Ustawienie kalibracji i ilości
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Menu Calibration
Ustawienie wylotu przepływu (MAX)
Ustawić wartość kalibracji MAX (wartość STD x 1,4)
Wartość kalibracji MAX jest określony i oznaczony jako "MAX"

Linia M i CALIBRATOR ZURF / użycie STD wartości kalibracji w pozycji MAX wylotu przepływu

Ustawienie kalibracji i ilości

Gdy obracane dno zbiornika jest ustawione w jednej z pozostałych pozycji wylotu przepływu, wartość kalibracji 
można skompensować, naciskając ponownie przycisk kalibracji – definiując rzeczywistą pozycję dna  
zbiornika – bez wprowadzania nowej wartości. Wartość kalibracji jest następnie automatycznie kompensowana.

W przypadku, gdy znana jest wartość kalibracji MAX, MAX+ lub MIN, rzeczywistą wartość kalibracji można 
wprowadzić bezpośrednio po wybraniu ustawienia B) wylotu przepływu – wprowadzając znaną wartość kalibracji C)

Przed rozsiewaniem zawsze sprawdzić, czy:
Ustawienie CALIBRATOR ZURF odpowiada ustawieniu pozycji wylotu przepływu.

Uwaga: Pozycję obracanego dna zbiornika powinien ręcznie ustawić operator. (Patrz strona 22)
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Ustawienie kalibracji i ilości

Rysunek 1

Przycisk CALIBRATION ZURF

Wartość kalibracji STD 24,40 Kg
Ustawienie wylotu przepływu (STD) jest równa >>> 24,40 Kg
Ustawienie wylotu przepływu (MAX) jest równa >>> 34,20 Kg
Wartość kalibracji zmieniona na 34,20 Kg
Wartość kalibracji CALIBRATOR ZURF w "MAX-position" 34,20 Kg

Linia M i CALIBRATOR ZURF, wykorzystanie wartości kalibracji STD za pomocą menu INPUT
Przykład ustawienia i wprowadzenia wartości kalibracji STD przekazanej do wylotu przepływu w pozycji MAX 
za pomocą WEJŚCIA (patrz rysunek 1):

Pozycja wylotu przepływu / rzeczywistego ustawienia CALIBRATOR ZURF jest określona powyżej za pomocą 
rzeczywistej wartości kalibracji.
W tym przykładzie jest to "MAX".

Uwaga: Pozycję obracanego dna zbiornika powinien ręcznie ustawić operator. (Patrz strona 22)
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CancelESC
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Pozycję spodu zbiornika również można zdefiniować za pomocą definicji menu i skali. Daje to dalszy dostęp do 
określenia MIC – pozycji rozsiewania mikrogranulatu oraz małych ziaren, co prowadzi automatycznie do ustawienia 
"Fixed Scale".

* W konfiguracji L2, L2W wyświetla się wyłącznie STD, MIN, MIC.

Ustawienie wskaźnika skali należy nastawić zgodnie z wykresem wysiewu, prawidłowym dla środków 
rzeczywistych przy stałej prędkości do przodu.

UWAGA: Nie używać całkowitej kalibracji automatycznej (FAC) podczas rozsiewania małych nasion, środka 
przeciw ślimakom, itp.

Definicja skali (MIC)*.
Ustawienie wylotu przepływu MIC = Ustawienie skali FIX

Ustawienie kalibracji i ilości

Linia M, L20W, L20 i CALIBRATION ZURF, mikrogranulat / małe ziarno ze stałą skalą



31

Rysunek 6

Przycisk CALIBRATION ZURF

Rysunek 2Rysunek 1

Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5

Kalibracja ręczna linii M na MC rozsiewacza
Ta procedura jest bardziej czasochłonna od wprowadzania wartości kalibracji określonej w wykresie wysiewu lub 
testowanej przez wskaźnik S-indicator.

Kalibracja ręczna wymaga:
 ● Wsypania co najmniej 200 Kg nawozu do czystego i suchego zbiornika

 ● Usunięcia płyty kalibracyjnej z jednej z dwóch tarcz wysiewających (patrz rysunek 1)

 ● Przestawienia SC Dynamic na pozycję do kalibracji i opróżnienia zbiornika  
(Tylko przy rozsiewaczach bez siłowników SC Dynamics) (patrz rysunek 2)

 ● Obrócenia otworu do kalibracji w dysku dokładnie pod wylot zbiornika (patrz rysunek 3)

 ●  Umieszczenia wiadra (min. 30 l) pod otworem w dysku (patrz rysunek 4)

 ●  Obrócenia dna zbiornika w pozycję "OFF" po przeciwnej stronie zbiornika (patrz rysunek 5)

 ●  Przestawienia CALIBRATOR ZURF w tryb kalibracji, naciskając przycisk kalibracji (patrz rysunek 6)

Ustawienie kalibracji i ilości
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Kalibracja ręczna linii M na rozsiewaczu
Nacisnąć przycisk Calibration – i wybrać przycisk Manual Calib MC.

Wybrać "Manual Calib MC" i nacisnąć ENTER
Potwierdzić Manual Calib na 30 sekund, naciskając ENTER

Wskaźnik skali / wylot otwiera się automatycznie przy skali 4,5 na 30 sekund, następnie ponownie się zamyka.
Zważyć zawartość wiadra (Pamiętać o wytarowaniu wagi) – jako wartość kalibracji należy wprowadzić 
wyłącznie masę zawartości.

WAŻNE: Gdy kalibracja ręczna nie jest przeprowadzana, gdy płyta dna zbiornika znajduje się w pozycji STD, 
zmierzoną wartość kalibracji należy skompensować / skorygować i wprowadzić zgodnie z poniższymi:

"Współczynnik ilości wartości kalibracji"

Przykład: Wartość ręcznej kalibracji w pozycji MAX  35,00 Kg 
  Kompensacja (35,00 / 1,4) = Wartość kalibracji STD 25,00 Kg

 ● Zainstalować ponownie płytę kalibracyjną, otworzyć płytę przepływu w poprzedniej pozycji i przestawić 
przesłonę SC Dynamic (Tylko rozsiewacze bez siłowników SC Dynamic).

Uwaga: Nie uruchamiać wału odbioru mocy – podczas kalibracji lub opróżniania zbiornika.

Ustawienie kalibracji i ilości
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Wybrać "Spread chart" i nacisnąć ENTER
Ustawić rzeczywistą wartość kalibracji STD
Wartość kalibracji zmieniona na 24,40 Kg

Linia M, L20W, L20 i CALIBRATOR ZURF, szybkie ustawienie za pomocą wartości wykresu wysie-
wu
Nacisnąć przycisk Calibration – i wybrać pozycję Spread chart (Wykres wysiewu).
Należy zapoznać się ze stroną 21, na której określono ustawienie wg wykresu wysiewu. Wartość kalibracji STD 
zdefiniowano jako literę „K”.

Ustawienie kalibracji i ilości
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M45, M35, L20 i CALIBRATOR ZURF za pomocą wartości wskaźnika S-indicator
Wskaźnik S-indicator jest prostym sposobem na określenie wartości kalibracji STD.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi ze wskaźnikiem S-indicator.
Uwaga: Stan nawozu może być różny, w zależności od dostawy. Zaleca się, aby przy każdej dostawie/partii 
przeprowadzić nową kalibrację.

Zaleca się, aby przeprowadzić trzy kolejne testy wskaźnika S-indicator i uśrednić wynik.
Próbka powinna być reprezentatywna, należy ją uważnie wybrać ze środka towaru / worka.
Upewnić się, że wskaźnik S-indicator jest ustawiony pionowo oraz że wewnętrzna strona plandeki / pokrywy jest 
całkowicie czysta i sucha.

 ● Napełnić wskaźnik S-indicator nawozem mineralnym
 ● Otworzyć przesłonę i zamknąć po dokładnie 30 sekundach. Czas ma tu kluczowe znaczenie.
 ● Zważyć zebrany nawóz z dokładnością do +/- 50 gramów.

Ustawienie kalibracji i ilości
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Calibration Menu

Select function [+/-]
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Flow calibration value based on
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CancelESC
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Flow-outlet pos.

Select outlet setting of spreader
hardware

3,678 >>> 24,40

Confirm

CancelESC
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INPUT Active Field No. A-2

Field no. 2, folder A
Quantity
Quantity realized
Calibration value
Working width
Area planned
Area realized
Tonnage calc
Tonnage realized

PRO Normal
PTO Headland
Vane Type
Vane Position
Tilt Angle
Exp. working speed

INFO:

256
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0
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1-2

0
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M
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rpm.
rpm.
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CancelESCEdit valueENTER

* Możliwe tylko w linii M/ **  L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych

*W konfiguracji L20, L20W wyświetlone są wyłącznie wartości STD, MIN, MIC.

Wybrać "S-indicator" i nacisnąć ENTER
Ustawić rzeczywistą średnią wartość wskaźnika S-indicator – następnie nacisnąć ENTER.
Wybrać i określić ustawienie wylotu przepływu*
S-indicator jest równa 3 678 Kg 24,40 Kg
Wartość kalibracji zmieniona na 24,40 Kg

Obliczenia wartości wskaźnika S-indicator do dowolnej innej pozycji wylotu przepływu są automatycznie 
wykonywane przez CALIBRATOR ZURF.

Wartość wskaźnika S-indicator odpowiada różnym ustawieniom wylotu przepływu, zgodnie z poniższym:

Nacisnąć przycisk Calibration – i wybrać pozycję S-indicator (wskaźnik S-indicator):

Ustawienie kalibracji i ilości

Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości dla wartości wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

ustawienie jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa ustawienie skali FIX
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M45, M35, L20, L15 i CALIBRATOR ICON wykorzystujące wartość wskaźnika S-indicator
Wskaźnik S-indicator jest prostym sposobem na określenie wartości kalibracji STD.
Należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi ze wskaźnikiem S-indicator.
Uwaga: Stan nawozu może być różny, w zależności od dostawy. Zaleca się, aby przy każdej dostawie/partii 
przeprowadzić nową kalibrację.

Zaleca się, aby przeprowadzić trzy kolejne testy wskaźnika S-indicator i uśrednić wynik.
Próbka powinna być reprezentatywna, należy ją uważnie wybrać ze środka towaru / worka.
Upewnić się, że wskaźnik S-indicator jest ustawiony pionowo oraz że wewnętrzna strona plandeki / pokrywy jest 
całkowicie czysta i sucha.

 ● Napełnić wskaźnik S-indicator nawozem mineralnym
 ● Otworzyć przesłonę i zamknąć po dokładnie 30 sekundach. Czas ma tu kluczowe znaczenie.
 ● Zważyć zebrany nawóz z dokładnością do +/- 50 gramów.

Ustawienie kalibracji i ilości
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� +/-

22,5 Kg 0 % 

  

Rysunek 2Rysunek 1

Obliczyć wartość wskaźnika S-indicator za pomocą jednej z poniższych tabel. Nacisnąć przycisk menu w 
CALIBRATION ICON i wybrać piktogram kalibracji, następnie wprowadzić wartość kalibracji (patrz rysunek 1 i 2)

Przykład:
Ustawienie wylotu przepływu w pozycji STD – wartość wskaźnika S-indicator należy przemnożyć  
przez współczynnik 6,65.
(Wartość wskaźnika S-indicator 3,383 Kg (3,383 x 6,65) = 22,5 Kg = Wartość kalibracji w pozycji STD).  
Wprowadzić wartość w polu CALIBRATION ICON (patrz rysunek 1 i 2)

Skompensowaną wartość kalibracji należy wprowadzić do odpowiedniego wylotu przepływu.

* Możliwe tylko w linii M/ **  L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych

Wartość wskaźnika S-indicator odpowiada różnym ustawieniom wylotu przepływu, zgodnie z poniższym:

Ustawienie kalibracji i ilości

Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości dla wartości wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

ustawienie jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa ustawienie skali FIX
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* MAX+ nie jest możliwe z CALIBRATOR ICON

Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości wartości kalibracji

pozycja jest równa wartość STD

pozycja jest równa wartość STD

ustawienie* jest równa wartość STD

pozycja jest równa wartość STD

pozycja jest równa ustawienie skali FIX

Ustawienie kalibracji i ilości

Wartość wykresu wysiewu
Należy zapoznać się ze stroną 21, na której określono ustawienie wg wykresu wysiewu. Wartość kalibracji STD 
zdefiniowano jako literę „K”.

Przykład:
Ustawienie wylotu przepływu w pozycji MAX – wartość kalibracji STD należy przemnożyć przez współczynnik 1,4.
(Wartość STD 22,50 Kg (22,5 x 1,4) = 31,50 Kg = Wartość kalibracji w pozycji MAX)

Skompensowaną wartość kalibracji należy wprowadzić zgodnie z pozycją dna zbiornika.

UWAGA: Wartość kalibracji zawsze powinna odpowiadać pozycji wylotu przepływu dna zbiornika, natomiast 
pozycję dna zbiornika powinien ręcznie ustawić operator. 

M45, M35 za pomocą CALIBRATOR ICON
Rozsiewacz wyposażony w CALIBRATION ICON jest obsługiwany zgodnie z jego instrukcją.

Aby wykorzystać pozycję MAX i MIN dna zbiornika linii M, wartość kalibracji STD należy ręcznie kompensować i 
ponownie obliczać, ponieważ pozycja wylotu przepływu wpływa na wartość kalibracji, zdefiniowaną następującymi 
czynnikami:

Ustawienie M45, M35 i CALIBRATOR ZURF/ICON zgodnie z pozycją wylotu przepływu
Rozsiewacz linii M jest identyczny z rozsiewaczem linii MW – za wyjątkiem systemu ważenia i w pełni 
automatycznej kalibracji. Wszystkie pozostałe funkcje linii M są identyczne z linią MW, zaś kalibracja linii M odnosi 
się do instrukcji MW na poprzednich stronach.
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Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości dla wartości wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa ustawienie skali FIX

Ustawienie kalibracji i ilości

Przykład:
Ustawienie wylotu przepływu w pozycji MAX – wartość wskaźnika S-indicator należy przemnożyć przez 
współczynnik 9,45.
(Wartość wskaźnika S-indicator 3,333 Kg (3,333 x 9,45) = 31,50 Kg = Wartość kalibracji w pozycji MAX)

Skompensowaną wartość kalibracji należy wprowadzić zgodnie z pozycją obracanego dna zbiornika.

UWAGA: Wartość kalibracji zawsze powinna odpowiadać pozycji ustawienia obracanego dna zbiornika. Pozycję 
obracanego dna zbiornika powinien ręcznie ustawić operator.

Wartość wskaźnika S-indicator
Wskaźnik S-indicator jest prostym sposobem na określenie wartości kalibracji STD.
Należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną do wskaźnika S-indicator.
Należy zwrócić uwagę na to, że stan nawozu może być różny, w zależności od dostawy. Zaleca się, aby przy 
każdej dostawie/partii przeprowadzić nową kalibrację.

Zaleca się, aby przeprowadzić trzy kolejne testy wskaźnika S-indicator i uśrednić wynik.
Próbka powinna być reprezentatywna, należy ją uważnie wybrać ze środka towaru / worka.
Upewnić się, że wskaźnik S-indicator jest ustawiony pionowo oraz że wewnętrzna strona plandeki / pokrywy jest 
całkowicie czysta i sucha.

 ● Napełnić wskaźnik S-indicator nawozem mineralnym

 ● Otworzyć przesłonę i zamknąć po dokładnie 30 sekundach. Czas ma tu kluczowe znaczenie.

 ● Zważyć zebrany nawóz z dokładnością do +/- 50 gramów. 
Zaleca się powtórzyć ten proces w celu sprawdzenia dokładności.

Wartość wskaźnika S-indicator odpowiada różnym ustawieniom wylotu przepływu, zgodnie z poniższym:
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*

Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości wartości kalibracji

pozycja jest równa wartość STD

pozycja jest równa wartość STD

pozycja jest równa *ustawienie skali FIX

Ustawienie kalibracji i ilości

Wartość wykresu wysiewu
Należy zapoznać się ze stroną 21, na której określono ustawienie wg wykresu wysiewu. Wartość kalibracji STD 
zdefiniowano jako literę „K”.

Przykład:
za pomocą wkładki redukcyjnej MIN, wartość kalibracji STD należy przemnożyć przez współczynnik 0,35.
(wartość STD 22,50 Kg (22,5 x 0,35) = 7,90 Kg = Wartość kalibracji

Skompensowaną wartość kalibracji należy wprowadzić bezpośrednio w CALIBRATION ICON.

UWAGA: Wartość kalibracji musi zawsze odpowiadać wylotowi przepływu dna zbiornika.

*Korzystając z wylotu MAC oraz skali FIX z CALIBRATOR ZURF, zapoznać się ze stroną 30. Na rozsiewaczach 
korzystających z CALIBRATOR ICON dokręcić blokadę skali, zgodnie z wykresami wysiewu i zwykłym 
rozpoczęciem/zatrzymaniem rozsiewania. Potwierdzić kod błędu 10, naciskając Enter.

Rozsiewacz wyposażony w CALIBRATION ICON jest obsługiwany zgodnie z jego instrukcją.

Aby wykorzystać wyposażenie opcjonalne w celu uzyskania prędkości przepływu MIN, wartość kalibracji STD 
należy ręcznie kompensować i ponownie obliczać, ponieważ wylot przepływu wpływa na wartość kalibracji, 
zdefiniowaną następującymi czynnikami:

Ustawienie L20, L15 i CALIBRATOR ZURF/ICON zgodnie z pozycją wylotu przepływu
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Pozycja wylotu przepływu Współczynnik ilości dla wartości wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja jest równa ustawienie skali FIX

Ustawienie kalibracji i ilości

Przykład:
Ustawienie wylotu przepływu w pozycji MIN – wartość wskaźnika S-indicator należy przemnożyć przez 
współczynnik 2,25.
(Wartość wskaźnika S-indicator 3,333 Kg (3,333 x 2,25) = 7,50 Kg = Wartość kalibracji w pozycji MIN)

Skompensowaną wartość kalibracji należy wprowadzić w CALIBRATION ICON.

UWAGA Wartość kalibracji musi zawsze odpowiadać ustawieniu wylotu w dnie zbiornika.

Wartość wskaźnika S-indicator L15 i L20 z CALIBRATOR ZURF/ICON
Wskaźnik S-indicator jest prostym sposobem na określenie wartości kalibracji STD.
Należy postępować zgodnie z instrukcją załączoną do wskaźnika S-indicator.
Należy zwrócić uwagę na to, że stan nawozu może być różny, w zależności od dostawy. Zaleca się, aby przy 
każdej dostawie/partii przeprowadzić nową kalibrację.

Zaleca się, aby przeprowadzić trzy kolejne testy wskaźnika S-indicator i uśrednić wynik.
Próbka powinna być reprezentatywna, należy ją uważnie wybrać ze środka towaru / worka.
Upewnić się, że wskaźnik S-indicator jest ustawiony pionowo oraz że wewnętrzna strona plandeki / pokrywy jest 
całkowicie czysta i sucha.

 ● Napełnić wskaźnik S-indicator nawozem mineralnym

 ● Otworzyć przesłonę i zamknąć po dokładnie 30 sekundach. Czas ma tu kluczowe znaczenie.

 ● Zważyć zebrany nawóz z dokładnością do +/- 50 gramów. 
Zaleca się powtórzyć ten proces w celu sprawdzenia dokładności.

Wartość wskaźnika S-indicator odpowiada różnym ustawieniom wylotu przepływu, zgodnie z poniższym:
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[Kg/Ha] x [M] x [Km/h] x 155

[Gx]

Rysunek 1 Rysunek 2

Przykład, Współczynnik obliczeń ustawienia wylotu STD 155

Kalibracja M45, M35, L20, L15 ze wskaźnikiem S-indicator w połączeniu z regulacją hydrauliczną
Należy zwrócić uwagę na to, że stan nawozu może być różny, w zależności od dostawy. Zaleca się, aby przy 
każdej dostawie/partii przeprowadzić nową kalibrację.

Zaleca się, aby przeprowadzić trzy kolejne testy wskaźnika S-indicator i uśrednić wynik.
Próbka powinna być reprezentatywna, należy ją uważnie wybrać ze środka towaru / worka.
Upewnić się, że wskaźnik S-indicator jest ustawiony pionowo oraz że wewnętrzna strona plandeki / pokrywy jest 
całkowicie czysta i sucha.

 ● Napełnić wskaźnik S-indicator nawozem mineralnym

 ● Otworzyć przesłonę i zamknąć po dokładnie 30 sekundach. Czas ma tu kluczowe znaczenie.

 ● Zważyć zebrany nawóz z dokładnością do +/- 50 gramów. 
Zaleca się powtórzyć ten proces w celu sprawdzenia dokładności.

 ●  Obliczyć FlowFactor zgodnie z poniższym wzorem (patrz rysunek 2).

   =  Ilość

    =  Szerokość robocza

   =  Prędkość

    =  Ilość nawozu w gramach

   = Współczynnik obliczania

 ●  Dostosować zatrzymanie skali zgodnie z Flow Factor.

Ustawienie kalibracji i ilości
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L20, L15

M45, M35

* L15: Wyposażenie opcjonalne za pomocą wkładek redukcyjnych

Ustawienie kalibracji i ilości

Pozycja wylotu przepływu Zważone kg Współczynnik obliczania [XXX]

pozycja Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja* Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja* Ustawić skalę zgodnie z wykresem wysiewu

Pozycja wylotu przepływu Zważone kg Współczynnik obliczania [XXX]

pozycja Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja Wartość wskaźnika S-indicator

pozycja Ustawić skalę zgodnie z wykresem wysiewu
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Rysunek 6Rysunek 5

Przycisk CALIBRATOR ZURF

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Opróżnianie pozostałości

M-line + L20(W)
Pozostały nawóz w zbiorniku należy rozładować / opróżnić, otwierając żaluzje zgodnie z poniższą procedurą:

 ● Zdejmij płytkę kalibracyjną z tarcz rozsiewających (patrz rysunek 1).

 ● Ustaw SC Dynamic w pozycji do kalibracji i opróżnienia zbiornika 
(Tylko rozsiewacze M-line bez siłowników SC Dynamic) (patrz rysunek 2).

 ● Umieścić otwór kalibracyjny w tarczy bezpośrednio pod wylotem zbiornika (patrz rysunek 3).

 ● Umieść wiadro pod otworem w dysku (patrz rysunek 4).

Uwaga: Nie obracaj tarcz rozsiewających, uruchamiając WOM - podczas kalibracji lub opróżniania zbiornika. 
Całkowicie otwórz żaluzje - do momentu opróżnienia zbiornika i włóż płytki kalibracyjne.

L15
Pozostały nawóz w zbiorniku należy rozładować / opróżnić, otwierając żaluzje zgodnie z poniższą procedurą:

 ● Za pomocą uniwersalnego narzędzia wyjmij płytkę kalibracyjną z tarcz rozsiewających (patrz rysunek 5).

 ● Umieść wiadro pod otworem w dysku (patrz rysunek 4).

Uwaga: Nie obracaj tarcz rozsiewających, uruchamiając WOM - podczas kalibracji lub opróżniania zbiornika. 
Całkowicie otwórz żaluzje - do momentu opróżnienia zbiornika i włóż płytki kalibracyjne.

Podczas korzystania z KALIBRATORA 
Naciśnięcie przycisku OPEN powoduje otwarcie żaluzji do skali 9.0 (patrz rysunek 6).
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 Rysunek 3Rysunek 1 Rysunek 2

Rozrzut na uwrociuRozsiewanie normalne

Do granicy
Siew graniczny można podzielić na trzy kategorie: 

Minimum:  Ilość nawozu poza granicą pola wynosi 3 ‰ lub mniej całkowitego kg / ha na odległości 100 metrów. 
  Rozsiew zoptymalizowany pod kątem środowiska (EOS) zgodnie z EN13739-1.
  Zalecana obniżka stawki: -20%

Średni:   Ilość nawozu na granicy wynosi między 25-70% kg / ha nawozu w normalnym obszarze rozrzucania. 
  Zalecana obniżka stawki: -10% 

Maksymalny:  Ilość nawozu do granicy wynosi blisko 100% kg / ha.
  Rozsiew zoptymalizowany pod kątem wydajności (YOS) zgodnie z EN13739-1.
  Zalecana obniżka stawki: 0%
   UWAGA: W przypadku YOS przy dużych szerokościach roboczych +36 M zaleca się pozostawanie 

w trybie normalnego rozsiewu. Charakter wzoru rozsiewu powoduje optymalne rozmieszczenie przy 
wysiewie do granicy. 

UWAGA: Zalecana prędkość WOM podana w tabelach rozrzutu dla wysiewu na uwrociach odpowiada kategorii mini-
malnej charakteryzowanej przez EOS.

Zmieniając prędkość WOM, można odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć szerokość rozrzutu do granicy (patrz rysunek 3).

  + 50 obr./min = + 1-2 metry pełnej wysokości bliżej granicy
  -  50 obr./min   =  -  1-2 metry w pełnej wysokości dalej od granicy

Ogólnie
Kierunek obrotu tarcz rozsiewających determinuje tryb wysiewu. W celu normalnego rozsiewu tarcze muszą się 
obracać do siebie (pośrodku) (patrz rysunek 1), w przypadku nawożenia na uwrociach tarcze odwracają się od siebie 
(poza środkiem) (patrz rysunek 2). 

Rozsiewanie normalne i na uwrociu
Granica musi zawsze znajdować się po prawej stronie rozrzutnika w kierunku jazdy. Sprawdź zalecaną prędkość 
WOM w tabeli rozrzutu.

Rozrzucanie normalne i na uwrociu
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12 350 350

540

15 400 400

16 400 400

18 450 450

21 500 500

24 540 540

28 540 540

Szerokość robocza  
(w metrach)

Prędkość wału odbioru 
mocy od granicy (rpm)

Prędkość wału odbioru 
mocy 2 toru pracy (rpm)

Prędkość wału odbioru 
mocy przy normalnym  

rozsiewaniu (rpm)

Rozsiewanie normalne

2 tor pracy

Od granicy
System rozsiewania Od granicy rozwinięto dla szerokości roboczych wynoszących od 12 do 28 metrów.  
W przypadku szerokości roboczych przekraczających 28 metrów – należy użyć systemu rozsiewania Do granicy.

Przy szerokościach roboczych od 12 do 21 metrów niezbędnym jest obniżenie prędkości wału odbioru mocy 
podczas rozsiewania w 2 torze pracy (patrz rysunek 1). Tabela prędkości wału odbioru mocy znajduje się poniżej.

Rozsiewanie normalne i graniczne

Rysunek 1
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Do granicy

Przyciski CALIBRATOR ZURF

Normalny

Rozsiewanie graniczneRozsiewanie normalne

Rozsiewanie normalne
Elektryczna zmiana zdalna

CALIBRATOR: Ustawić na Normal. Zielona kontrolka musi być zgaszona (patrz rysunek 1). 

ISOBUS: Ustawić na Normal w zakładce Trend Headland (patrz rysunek 2).

Zmiana ręczna (tylko L2W – elektryczna zmiana zdalna jest opcją)

Z tyłu rozsiewacza – Ustawić uchwyt w pozycji do wewnątrz (patrz rysunek 3).

Rozsiewanie graniczne
Granica musi zawsze znajdować się po prawej stronie kierunku jazdy rozsiewacza. Sprawdzić w wykresie wysiewu 
zalecaną prędkość wału odbioru mocy.

Rozsiewanie do granicy 

Elektryczna zmiana zdalna 

CALIBRATOR: Ustawić tryb To Border. Zielona kontrolka musi być zapalona, na wyświetlaczu musi być widoczny 
symbol granicy (patrz rysunek 1).   

ISOBUS: Ustawić tryb To Border w zakładce Trend Headland, na wyświetlaczu musi wyświetlić się symbol granicy 
(patrz rysunek 2).

UWAGA: ZATRZYMAĆ wał odbioru mocy podczas przełączania.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem urządzenia CALIBRATOR lub sterownika 
ISOBUS.

Ustawienia dla M60W, M45W, M35W, L20W 
Zmienić kierunek obrotów tarcz, aby przełączać między rozsiewaniem normalnym i granicznym.

Rysunek 3Rysunek 2

Do granicy

Normalny

Rysunek 1

Rozsiewanie normalne i graniczne



48

+

 

Przyciski CALIBRATOR ZURF

Ustawienia dla M60W, M45W, M35W, L20W
Zmiana ręczna (tylko L2W – elektryczna zmiana zdalna jest opcją)

Z tyłu rozsiewacza – Ustawić uchwyt w pozycji na zewnątrz (patrz rysunek 1).

Rozsiewanie Od granicy (Opcja)

Elektryczna zmiana zdalna

CALIBRATOR: Ustawić tryb From Border. Zielona kontrolka musi być zapalona, na wyświetlaczu musi być 
widoczny symbol granicy (patrz rysunek 2).

ISOBUS: Ustawić tryb From Border w zakładce Trend Headland, na wyświetlaczu musi wyświetlić się symbol 
granicy (patrz rysunek 3).

Od granicy

Normalny

Do granicy

Normalny

Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Rozsiewanie graniczneRozsiewanie normalne

Rozsiewanie graniczne
Granica musi zawsze znajdować się z prawej strony rozsiewacza w kierunku jazdy.
 
Rozsiewanie do granicy 

Elektroniczna zmiana zdalna 
 CALIBRATOR: Ustawić tryb To Border. Symbol granicy musi być widoczny na wyświetlaczu (patrz rysunek 4). 

 Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku urządzenia CALIBRATOR. 
 
Zmiana zdalna kablem 
 Przestawić uchwyt w stronę kabla (patrz rysunek 2). 

Ręczne przestawienie 
 Z tyłu rozsiewacza – Ustawić uchwyt w pozycji na zewnątrz (patrz rysunek 3).

Rozsiewanie normalne

UWAGA: ZATRZYMAĆ wał odbioru mocy podczas przełączania.

Symbol granicySymbol granicy

Rysunek 4Rysunek 1

Do granicyNormalny

Rysunek 2

Do granicy

Normalny

Rysunek 3

Rozsiewanie normalne i graniczne

Elektryczna zmiana zdalna 
 
 CALIBRATOR: Ustawić tryb Normal. Symbol granicy nie może być widoczny na wyświetlaczu (patrz rysunek 1). 

 Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku urządzenia CALIBRATOR. 
 
Zmiana zdalna kablem

 Przestawić uchwyt na pozycję z dala od kabla (patrz rysunek 2). 
 
Zmiana ręczna

 Z tyłu rozsiewacza – Ustawić uchwyt w pozycji do wewnątrz (patrz rysunek 3).

Ustawienia dla M45, M35, L20
Zmienić kierunek obrotów tarcz, aby przełączać między rozsiewaniem normalnym i granicznym.
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Ustawienia dla M45, M35, L20
Rozsiewanie Od granicy (Opcja)
 
Elektryczna zmiana zdalna 
 
 Ustawić tryb From Border. Na wyświetlaczu musi być widoczny symbol granicy (patrz rysunek 1). 

 Szczegółowe instrukcje znajdują się w podręczniku urządzenia CALIBRATOR. 
 
Zmiana zdalna kablem 

 Przestawić uchwyt w stronę kabla (patrz rysunek 2).
 
Ręczne przestawienie 
 
 Z tyłu rozsiewacza – Ustawić uchwyt w pozycji na zewnątrz (patrz rysunek 3).

Rysunek 3Rysunek 1 Rysunek 2

Od granicyNormalny

Rozsiewanie normalne i graniczne

Symbol granicy
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Od granicyDo granicyNormalny

Ustawienia dla M45, M35, L20
Zdalne rozsiewanie Do/Od granicy kablowe 
 
Zmiana zdalna kablem 
 
Rozsiewanie normalne 

 ●   Przesunąć oba uchwyty z dala od kabli (patrz rysunek 1).

Rozsiewanie do granicy 
 
 Przesunąć prawy uchwyt od kabla, a lewy w kierunku kabla (patrz rysunek 2). 

 
Rozsiewanie od granicy 
 
 Przesunąć oba uchwyty w kierunku kabli (patrz rysunek 3).

Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Rysunek 1 Rysunek 2

Od granicy

Normalny

Do granicy

Normalny

Ustawienia dla M45, M35, L20
Rozsiewanie od/do granicy z ręczną zmianą 
 
Zmiana ręczna 
 
 Z tyłu rozsiewacza 

 
 
Rozsiewanie do granicy 
 
 Przestawić lewy uchwyt na pozycję do wewnątrz, prawy uchwyt na pozycję na zewnątrz (patrz rysunek 1). 

 
Rozsiewanie normalne 
 
 Przesunąć oba uchwyty na pozycję do wewnątrz (patrz rysunek 1). 

 
Rozsiewanie od granicy 
 
 Przestawić oba uchwyty na pozycję na zewnątrz (patrz rysunek 2). 

 
Rozsiewanie normalne 
 
 Przesunąć lewy uchwyt na pozycję na zewnątrz, prawy uchwyt na pozycję do wewnątrz (patrz rysunek 2).

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Do granicyNormalny

Do granicy

Normalny

Rysunek 2Rysunek 1

Rozsiewanie graniczneRozsiewanie normalne
UWAGA: ZATRZYMAĆ wał odbioru mocy podczas przełączania.

Ustawienia dla L15
Zmienić kierunek obrotów tarcz, aby przełączać między rozsiewaniem normalnym i granicznym.

Rozsiewanie graniczne

Granica musi zawsze znajdować się z prawej strony rozsiewacza w kierunku jazdy.
 
Rozsiewanie do granicy
 
Zmiana zdalna kablem 
 
 Przestawić uchwyt w kierunku kabla (patrz rysunek 1). 

 
Zmiana ręczna  
 
 Ustawić uchwyt w pozycji na zewnątrz (patrz rysunek 2).

Rozsiewanie normalne
Zmiana zdalna kablem
 
 Przesunąć uchwyt z dala od kabla (patrz rysunek 1). 

Zmiana ręczna
 
 Ustawić uchwyt w pozycji do wewnątrz (patrz rysunek 2).

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Normalny Prawa storna zamknięta

Od granicyNormalny

Od granicy

Ustawienia dla L15
Rozsiewanie od granicy 
 
Zmiana zdalna kablem 
 
 Przestawić uchwyt w kierunku kabla (patrz rysunek 1). 

 
Zmiana ręczna 
 
 Zamknąć prawą stronę rozsiewacza, usuwając śrubkę i przesuwając przesłonę (patrz rysunek 2). 

  
 Ustawić uchwyt w pozycji na zewnątrz (patrz rysunek 3).

Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

Od granicyDo granicyNormalny

Ustawienia L15
Zdalne rozsiewanie Do/Od granicy kablowe 
 
Zmiana zdalna kablem 
 
Rozsiewanie normalne

 Przesunąć oba uchwyty z dala od kabli (patrz rysunek 1).

Rozsiewanie do granicy

 Przestawić prawy uchwyt z dala od kabli, przesunąć lewy uchwyt w kierunku kabli (patrz rysunek 2). 

Rozsiewanie od granicy

 Przesunąć oba uchwyty w kierunku kabli (patrz rysunek 3).

Rozsiewanie normalne i graniczne
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Normalne 
540 rpm

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3

Ustawienia rozsiewacza

Prędkość wału odbioru mocy
Sprawdzić wykres wysiewu dla zalecanej prędkości wału odbioru mocy (patrz rysunek 1). 

Dla normalnego rozsiewu prędkość wału odbioru mocy jest zazwyczaj ustawiona na 540 rpm (patrz rysunek 2). 
Będzie ono się w niektórych przypadkach różnić, ponieważ wytrzymałość ziaren nawozu wpływa na optymalną 
prędkość wału odbioru mocy.

W przypadku rozsiewania granicznego, prędkość wału odbioru mocy zalecana w wykresie wysiewu to kategoria 
minimalna (EOS). 
Kategoria minimalna to minimalna ilość na granicy. 

UWAGA: Istnieje możliwość zmiany charakteru rozsiewania granicznego, zwiększając prędkość wału odbioru mocy. 
Zwiększając zalecaną prędkość wału odbioru o 50 rpm można przesunąć krzywą granicy o  
1-2 metry w kierunku granicy (patrz rysunek 3). 
 
Bardziej szczegółowe informacje znajdują się na stronie 67.

Uruchomić płynnie i powoli na biegu jałowym wał odbioru mocy oraz ciągnik.
Zatrzymać wał odbioru mocy podczas zmiany kierunku obrotów.
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+°

÷°

Rysunek 2 Rysunek 3Rysunek 1

Kąt nachylenia
Sprawdzić wykres wysiewu dla zalecanego kąta przechylenia (patrz rysunek 1): 

1. Zamontować poziomo rozsiewacz.

2. Sprawdzić wykres wysiewu dla zalecanego kąta przechylenia (patrz rysunek 2).

3. Przechylić rozsiewacz, dostosowując górne połączenie ciągnika. Zaleca się, aby zbiornik był wtedy do połowy 
pełny (patrz rysunek 3). Ma to na celu uśrednienie odchylenia spowodowanego ciśnieniem opony, itp. W zależności 
od typu/rozmiaru ciągnika oraz pojemności rozsiewacza, odchylenie od pustego do pełnego rozsiewacza może 
wynosić około 1-3 stopni.

 
 ● Upewnić się, że poziomica jest ustawiona prawidłowo, zgodnie z bezwzględnym punktem poziomicy referencyjnej. 

Ustawić rozsiewacz wypoziomowany poziomo i pionowo, zgodnie ze wskazaniami poziomicy referencyjnej –  
i sprawdzić, czy dostosowywana poziomica jest prawidłowo dopasowana przy 0 stopni (patrz rysunek 2 i 3).

Jest również możliwe i zalecane sprawdzić ustawienie kątomierza, umieszczając poziomicę na wirujących tarczach 
rozsiewacza.

Rozsiewacz L1 musi być zawsze zamontowany w pozycji poziomej z kątem przechylenia wynoszącym 0 stopni.

Ustawienia rozsiewacza
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A  15-35 cm A  35-55 cm

- 12 4° 3°
15 - 42 3° 2°

  = 2°
     
  = 45 cm
  
  = (2° + 2°) = 4°

Szerokość robocza
Nachylenie dodatkowe (°) Nachylenie dodatkowe (°)

m
m

Normalny kąt nachylenia rozsiewania (15-42 metrów) według wykresu wysiewu

Wysokość nad uprawą

Kąt nachylenia wg stosowania w późniejszym okresie

Znaleźć odpowiedni dodatkowy kąt nachylenia w poniższej tabeli:

Przykład:

Wysokość robocza – stosowanie w późniejszym okresie
Przesunąć zawleczki łączące rozsiewacza na najniższą pozycję, aby podnieść rozsiewacz, na ile to możliwe. 
Zminimalizuje to ryzyko uszkodzenia upraw.

Kąt nachylenia zależy od szerokości roboczej oraz odległości między szczytem upraw i tarczami  
wysiewającymi A (patrz rysunek 1).

Rysunek 2

Szczyt upraw

Rysunek 1

Ustawienia rozsiewacza

Wysokość robocza – standardowa
Odległość od środka zawleczki górnego połączenia do szczytu upraw:
 
M60W, M45W, M35W, L2W, M45, M35 i L2: 75 cm (patrz rysunek 1)

L1:      55 cm (patrz rysunek 2)

  = 2°
     
  = 45 cm
  
  = (2° + 2°) = 4°
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12 - 18 -4°
20 - 36 -2°
36 - 42 0°

Normalny kąt nachylenia rozsiewania (24 metry) według wykresu wysiewu

Kąt nachylenia, gdy rozsiewacz jest zamontowany na przyczepie

Szerokość robocza
Wys.:  100 - 140 cm (patrz rysunek 1)

Redukcja nachylenia (°)
m
m
m

Znaleźć odpowiedni równoważący kąt nachylenia w poniższej tabeli:

Przykład:

Rysunek 1

Ustawienia rozsiewacza

Wysokość robocza – naczepy
Gdy rozsiewacz jest zamontowany na urządzeniach M-Trail lub innym podwoziu – odległość od ziemi do górnego 
połączenia wzrasta z 75 cm do na ogół 100-140 cm.

Szczyt upraw
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Rysunek 2Rysunek 1

Ustawienie ilościowe
Ilość (Kg/Ha) ustawia się wskaźnikiem skali na rozsiewaczu (patrz rysunek 1).
 
Ustawienie systemu jest wyposażone w skalę, blokadę skali i wskaźnik skali. Skala obraca się od 0 do 9 w kroku 
długości 0,25. Każdy numer skali odpowiada ilości (Kg/Ha) na określonej szerokości roboczej.

Z urządzeniem CALIBRATOR
Ustawienie ilości wykonuje się w urządzeniu CALIBRATOR. 
 
Upewnić się, że blokada skali jest ustawiona na 9. 
 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje należy zapoznać się z podręcznikiem urządzenia CALIBRATOR.

Ze sterowaniem mechanicznym
Zaleca się wykonanie kalibracji wskaźnika S-indicator nawozu, aby znaleźć odpowiednie ustawienie ilości oraz 
odpowiednie ustawienie skali.  

Ewentualnie skalę należy ustawić zgodnie z wykresem wysiewu rzeczywistego nawozu (patrz strona 55). 

Po znalezieniu prawidłowego ustawienia skali, ustawić odpowiednio blokadę skali (patrz rysunek 2).

Ustawienia rozsiewacza



61

PTO: 540 rpm 425 rpm

24 - 330 E2 1-2
Kg/ha

Kg/

min
Km/h

8 10 12 14 +/- º +/- cm

1,0 8 6 5 4 2,7 2 0

1,5 34 27 23 19 11,0 2 0

2,0 67 53 44 38 21,6 2 0

2,5 107 85 71 61 34,2 2 0

3,0 153 122 102 87 49,0 2 0

3,5 194 155 129 110 62,1 2 0

4,0 251 200 167 143 80,3 2 0

4,5 307 246 205 175 98,5 2 0

A B C D E F

G H I J

=
=
=

=
=
=
=
=
=

Rysunek 1

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google Іпс. 
Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanej w USA oraz innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Skala
Kąt nachylenia
Rodzaj łopatki
Pozycja łopatki
Normalne rpm
Granica rpm

Szerokość robocza
Km/h
Kg/Ha

Pozycja łopatki

Ustawienie skali

Kg/Ha

Km/h

Kąt nachylenia (°)

Szerokość robocza

Numer wykresu

Rpm normalnego rozsiewania

Typ łopatki (patrz rysunek 2)

Rpm granicznego rozsiewania

Ustawienie ilościowe
Tylko za pomocą wykresu wysiewu
Można znaleźć ustawienie skali na wykresie wysiewu określonego nawozu.  
Aby znaleźć odpowiedni wykres wysiewu, należy skorzystać z naszej strony internetowej lub aplikacji (patrz rysunek 1).

UWAGA: Wykres wysiewu jest jedynie poradnikiem, ponieważ stosowana ilość zależy od prędkości jazdy oraz 
odległości toru pracy, jak również jakości używanego nawozu. Nawóz zmieni charakterystykę w zależności od 
temperatury, wilgotności powietrza i między dostawami/partiami często występują różnice.

Ustawienia rozsiewacza

Przykład

Rodzaje łopatek

Rysunek 2

Ustawienia rozsiewacza
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1
2
3

4
1
2

3
4

L R

Poz. 1 Poz. 2

Kierunek jazdy

Rysunek 1

Zazwyczaj łopatki są montowane w pozycjach 1-2 lewej tarczy wysiewającej oraz w pozycji 1-2 prawej tarczy 
wysiewającej (patrz rysunek 1). Gdy łopatki należy ustawić pozycjach innych niż 1-2 – pozycje te są określone na 
wykresie wysiewu danego nawozu w określonej szerokości roboczej, oznaczonej jako "F".

Przed dokręceniem nakrętki upewnić się, że śruba mocująca jest całkowicie wepchnięta u spodu wycięcia w 
kształcie litery U. Upewnić się, że podkładka znajduje się między nakrętką i tarczą – a nie między łopatką i 
dyskiem. 
 
Dzięki wycięciu w kształcie litery U śruba może wsunąć się na właściwą pozycję i jest trudniej jest przypadkowo 
umieścić łopatkę w nieprawidłowym miejscu. Na każdej tarczy znajdują się odpowiednio U-Poz. 1 i U-Poz. 2.

W kilku wyjątkowych przypadkach niezbędnym jest zamontowanie łopatek w innych pozycjach, np. 2-3 lub 3-4. 
Będzie to zaznaczone na wykresie wysiewu. 
 
Typ łopatek wybrany w związku z wymaganą szerokością roboczą lub typem nawozu (patrz strona 58).  

UWAGA: Zużycie łopatki umieszczonej w Poz. 1 jest większe niż w przypadku Poz. 2. Żywotność łopatek można 
wydłużyć, gdy dwie łopatki zamienia się miejscami 1 ► 2 oraz 2 ► 1 na każdej tarczy – gdy ślady zużycia stają się 
widoczne na łopatce Poz. 1.

Ustawienie szerokości roboczej
Każda łopatka jest oznaczona literą R (prawa) lub L (lewa).  
 
Upewnić się, że zamontowano dwie łopatki z R po prawej stronie rozsiewacza oraz dwie z literą L po lewej stronie.

Ustawienia rozsiewacza
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E2-T E2-TE8-T E8-T

Typ łopatki wybrany względem wymaganej szerokości roboczej lub typu nawozu (patrz strona 58).

 ● Bardzo ważnym jest, aby łopatki do rozsiewania były sprawne. 

 ● Nie powinny być zdeformowane, ani mieć dziur.

 ●  Rdza/farba na powierzchni łopatek zetrze się po rozsianiu 100 – 200 Kg.

Normalny

Rysunek 1

Graniczny

Rysunek 2

Rozsiewanie graniczneRozsiewanie normalne

Przykłady:

Rozsiewanie graniczne tylną stroną łopatki redukuje prędkość nawozu – dlatego odległość rozsiewania w kierunku 
granicy jest mniejsza i dostosowana do odległości między torami pracy i granicą z nałożeniem wynoszącym 110°.

Łopatki do rozsiewania
Łopatka do rozsiewania jest jego kluczowym elementem.

Obie strony łopatki służą do rozsiewania. Przód służy do rozsiewania normalnego (patrz rysunek 1).  
 
Podczas zmiany kierunku pracy tarcz, tył służy do rozsiewania granicznego (patrz rysunek 2).  
 
Rozsiewanie graniczne wykonuje się tylną stroną łopatek do rozsiewania oraz obrotami tarcz rozsiewających w 
kierunku przeciwnym do siebie nawzajem.

Ustawienia rozsiewacza



64

E2-T

M60W, M45W, M35W, L20W, M45, M35, L20  
M60W, M45W, M35W, L20W, M45, M35, L20
M60W, M45W, M35W, L20W, M45, M35, L20
M60W, M45W, M35W, L20W, M45, M35, L20
M60W, M45W, M35W, L20W, M45, M35, L20
L15
L15  

Modele Typ / oznaczenie Szerokość robocza (m)

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

Łopatki do rozsiewania
Poniżej przedstawiono wytyczne szerokości roboczej/typu łopatki dla głównych typów nawozów na rynku. Wszelkie 
odstępstwa pojawią się na rzeczonym wykresie wysiewu.

Ustawienia rozsiewacza

Typy / oznaczenia łopatek
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NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

NormalnyGraniczny GranicznyNormalny

Lewa strona Prawa strona

Łopatki do rozsiewania

Ustawienia rozsiewacza
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B

A Rysunek 3

Łączniki
System regulacji składa się ze wskaźnika skali podłączonego do zewnętrznych przesłon 4 łącznikami.  
 
Wskaźnik skali musi pokazywać 0, gdy przesłony są zamknięte (patrz rysunek 1-A). 

Przesłony są zamknięte z otworem ok. 0,5 mm (patrz rysunek 2). 

Jeśli tak nie jest, wskaźnik skali należy dostosować do łącznika (patrz rysunek 1-B).

Dotyczy w szczególności linii M 
Domyślnie łącznik musi być zamontowany w standardowej pozycji STD (Ø10 mm) (patrz rysunek 3).
 
W przypadku bardzo dużych/skrajnych ilości rozsiewanych na szerokości 28 – 42 metrów, użyć łącznika  
MAX+ (Ø12 mm). Z obrotowym dnem ustawionym w pozycji wylotu przepływu MAX należy użyć dodatkowego 
pręta (patrz rysunek 60).

Łącznik MAX+ należy dopasować do wylotu na pozycji MAX.

Przesłony wylotu
Przesłony systemu regulacji są ustawiane fabrycznie rozsiewacza tak, aby rozdzielacz nawóz symetrycznie. 
 
Przesłony muszą zamykać się dokładnie w środku znaku V dolnej płyty. Po zamknięciu odległość między 
przesłonami powinna wynosić 0,5 mm (patrz rysunek 2).

UWAGA: Nie dostosowywać 4 łączników łączących oś dostosowującą rozsiewacza i przesłony rozsiewacza.  
Te łączniki należy dostosowywać jedynie, gdy zostały rozmontowane i mogą być niedopasowane. Ustawienie jest 
bardzo ważne dla symetrii wzoru wysiewu.

Rysunek 2Rysunek 1

System regulacji
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Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3 Rysunek 4

Analiza nawozu
Analizę można użyć, gdy istnieje niepewność dotycząca jakości dostarczonego nawozu lub gdy wykres wysiewu 
jest niedostępny dla danego nawozu.  
 
Sprawdzić jakość nawozu, testując parametry nawozu dla wskaźników D i F (standardowe wyposażenie 
rozsiewaczy typu W). 

Wskaźnik D – Rozmiar ziarna
Wskaźnik D daje wyobrażenie o rozmiarach ziarna.

1. Wypełnić część oznaczoną na wskaźniku D literką D (patrz rysunek 1).  

2. Wstrząsnąć skrzynką, aż ziarna przestaną przemieszczać się między przedziałami (min. 15-20 sek.) (patrz rysunek 2). 

3. Odczytać grupowanie ziaren w procentach w , ,  i  (patrz rysunek 3).  

4. Wprowadzić wynik do analizy online nawozu, wybierając Wykresy wysiewów na stronie www.bogballe.com  
i postępować zgodnie z instrukcjami. (patrz rysunek 4).

Testy praktyczne
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Rysunek 4Rysunek 3Rysunek 2Rysunek 1

Wskaźnik F – Wytrzymałość ziarna
Wskaźnik F mierzy siłę ziarna w kg.

Wybrać 10 ziaren o różnym rozmiarze i zbadać każde z nich wskaźnikiem F.

1. Wyzerować wskaźnik F (patrz rysunek 1).  

2. Umieścić wskaźnik F na szczycie ziarna – naciskać do momentu pęknięcia ziarna (patrz rysunek 2). 

3. Zanotować wynik (patrz rysunek 3). 

4. Powtórzyć procedurę z co najmniej 9 ziarnami. 

5. Obliczyć średnią wytrzymałość 10 ziaren  

6. Wprowadzić wynik do analizy online nawozu, wybierając Wykresy wysiewów na stronie www.bogballe.com i 
postępować zgodnie z instrukcjami. (patrz rysunek 4).

Dzięki wprowadzeniu tych parametrów i gęstości (Kg/L) nawozu na stronie analizy nawozu, system będzie 
przeszukiwać bazę danych nawozów o tej samej specyfikacji i sugerować najbardziej dopasowany wykres 
wysiewu.

Testy praktyczne
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OK Zebrano za  
dużo

Zebrano za  
mało

Rysunek 1

Testy praktyczne

Testy z tackami
Test tacki można wykonać, gdy istnieją wątpliwości co do jakości i możliwości rozsiewu nawozu. 

Gdy przeprowadzony prawidłowo, test tacki może pomóc określić rozsiew nawozu i pomóc w zagwarantowaniu 
prawidłowej szerokości roboczej oraz optymalnego nałożenia. 

UWAGA: Test tacki należy wykonać prawidłowo, ponieważ nieprawidłowe umieszczenie tacek testowych będzie 
skutkować nieprawidłowym zebraniem oraz możliwością nieprawidłowego ustawienia rozsiewacza.

Przed testowaniem, sprawdzić czy:
 ● Prędkość wału odbioru mocy jest prawidłowa

 ● Odległość między torami pracy jest prawidłowa

 ● Łopatki do rozsiewania są zamontowane i ustawione prawidłowo

 ● Łopatki do rozsiewania są całe

 ● W użyciu jest prawidłowy typ łopatki

 ● Wysokość rozsiewacza nad uprawą jest prawidłowy

 ● Tacki testowe są umieszczone prawidłowo – zadbać, aby tacki były wypoziomowane we wszystkich kierunkach 
(patrz rysunek 1)
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1 2 3

12 1,5
15-16 2,0

18 2,5
20-21 3,0

24 3,5
27-28 4,0

30 4,5
32-33 5,0

36 5,5
42 6,5

UWAGA: Niezbędnym jest, aby tacki były wypoziomowane we wszystkich kierunkach.

SZEROKOŚĆ ROBOCZA (w metrach) ODLEGŁOŚĆ TACKI (w metrach)

4.  Dla każdych 3 metrów szerokości roboczej odległość między tackami rośnie o 0,5 metra.

5.  Rozsiewać zawsze w 3 torach pracy (patrz rysunek 1).

6. Rozpocząć rozsiewanie co najmniej 10 metrów przed tackami. Zatrzymać rozsiewanie co najmniej 35 metrów 
za tackami.

7.  Opróżnić zawartość każdej tacki do odpowiednich przewodów i odczytać wynik.

8.  Zawartość tacek testowych wskaże dystrybucję w polu (patrzy rysunek 2).

  Osiągnięto optymalne ustawienie – oraz dobrą i równą dystrybucję.

   Nałożenie jest zbyt małe. Ustawienie rozsiewacza zapewnia zbyt małe nałożenie. Niewystarczająca ilość jest 
stosowana między torami pracy. Kąt nachylenia rozsiewacza należy dostosować w krokach +2º. Powtórzyć test.

  Nałożenie jest zbyt duże. Ustawienie rozsiewacza zapewnia zbyt duże nałożenie. Zbyt duża ilość jest stosowa-
na między torami pracy. Kąt nachylenia rozsiewacza należy dostosować w krokach -2º. Powtórzyć test.

Szerokość robocza

Odległość tacki

Rysunek 2Rysunek 1

Informacje o optymalizacji znajdują się na stronie 64

Rozsiewanie normalne
1. Umieścić 7 tacek testowych w równej linii wzdłuż torów pracy (patrz rysunek 1).

2. Odległość między tacami zależy od szerokości roboczej. 

3. Znaleźć prawidłową odległość w poniższej tabeli.

Test praktyczny
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12 1,0
15-16 1,5

18 2,0
20-21 2,5

24 3,0
27-30 3,5
32-33 4,0

36 4,5
42 5,5

SZEROKOŚĆ ROBOCZA (w metrach) ODLEGŁOŚĆ TACKI (w metrach)

4. Upewnić się, że obroty tarcz ustawiono na rozsiew graniczny.

5. Rozsiew w granicznym torze pracy ze średnim ustawieniem rozsiewania granicznego (patrz strona 39).

6. Obliczyć wynik (patrz rysunek 2) 

Dodać zawartość trzech tacek na granicy i podzielić przez 3 = A 
Dodać zawartość czterech tacek w polu i podzielić przez 4 = B 
Podzielić A przez B

Gdy wynik testu mieści się w między 25% a 70%, szablon rozsiewu odpowiada rozsiewaniu średniemu.

Minimalne / maksymalne rozsiewanie osiąga się zmianą prędkości wału odbioru mocy o ±50 rpm i zmianą ilości 
odpowiednio o ±10%.

UWAGA: Niezbędnym jest, aby tacki były wypoziomowane we wszystkich kierunkach.

Informacje o optymalizacji znajdują się na stronie 65

Rozsiewanie graniczne
Do granicy

Test określi ilość rozsiewu na granicy w porównaniu do ilości rozsiewu w polu. 
 
Rozsiewaniem na granicy można zmienić szerokość robocza o ± 1 m każdymi ± 50 rpm. 

1. Umieścić tacki testowe na granicy i w polu (patrz rysunek 1). 

2. Odległość między tacami zależy od szerokości roboczej. 

3. Znaleźć prawidłową odległość w poniższej tabeli.

Przykład

Wynik testu:

Średnia zawartość w polu B:

Odległość tacki

Średnia zawartość na granicy A:

Rysunek 2Rysunek 1

Test praktyczny
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Bardzo dobry
Dobry
Akceptowalny
Nie do przyjęcia

Kąt nachylenia: +4

Kąt nachylenia: +0

Kąt nachylenia: +2

Kąt nachylenia zbyt wysoki

Aby zapewnić prawidłowy szablon rozsiewania, należy zwiększyć kąt nachylenia w krokach -2º

Aby zapewnić prawidłowy szablon rozsiewania, należy zwiększyć kąt nachylenia w krokach +2º

Kąt nachylenia zbyt niski

Optymalny szablon rozsiewu

Kształt krzywej pokazuje, że nałożenie między torami 
pracy jest zbyt duże.

Kształt krzywej pokazuje, że nałożenie między torami 
pracy jest zbyt małe.

Trójkątna krzywa zapewnia pełne i prawidłowe nałożenie.
m

Szablon rozsiewu obejmujący nałożenie

Szablon rozsiewu obejmujący nałożenie

Szablon rozsiewu obejmujący nałożenie

m

Wwspółczynnik zmienności: 7,5%*

Wwspółczynnik zmienności: 9%*

Wwspółczynnik zmienności: 4,1%*

Odbiór tacki testowej

Odbiór tacki testowej

Odbiór tacki testowej

m

m

m

m

m

m

m

Rozsiewanie normalne
Przykład tego, jak kąt nachylenia może zoptymalizować  
szablon rozsiewania.

Szerokość robocza 24 metry
Ilość 250 kg/ha

Wwspółczynnik zmienności: norma międzynarodowa

Współczynnik zmienności
Współczynnik zmienności to wyrażenie możliwości rozsiewacza do równej dystrybucji nawozu.

*

Optymalizacja rozsiewania
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[Kg/Ha] x [M] x [Km/h] x 155

[Gx]

    
    

    
   

   

Minimum: Ilość nawozu poza granicą pola wynosi 3 ‰ lub mniej całkowitego kg/ha na odległości 100 
metrów. Środowiskowo zoptymalizowane rozsiewanie (EOS) zgodnie z EN13739-1.

Średnie: Ilość nawozu na granicy wynosi od 25 do 70% kg/ha nawozu w normalnym obszarze rozsiewu.

Maksimum: Ilość nawozu przy granicy znajduje się między 90-100% kh/ha.
Rozsiew zoptymalizowany zbioru (YOS) zgodnie z normą EN13739-1.

    Ilość
     Szerokość robocza
    Prędkość
    Ilość nawozu w Kg
    Współczynnik obliczania

Rysunek 1

Sposób zmiany charakteru rozsiewania Do granicy

Zmieniając prędkość wału odbioru mocy, można odpowiednio zwiększyć lub zmniejszyć szerokość roboczą 
względem granicy.

+ 50 rpm =  + 1-2 metrów pełnej ilości bliżej granicy
- 50 rpm =  -  1-2 metrów pełnej ilości dalej od granicy

Aby zachować stałą prędkość, niezbędna jest zmiana prędkości aplikacji.

 Na każde  + 50 rpm +10%. 
 Na każde  - 50 rpm -10%

Prędkość stosowania jest zmieniana regulacją % na wszystkich rozsiewaczach regulowanych elektronicznie.

Na wszystkich rozsiewaczach regulowanych mechanicznie należy przekalkulować FlowFactor przedstawiony 
wskaźnikiem S-indicator (patrz rysunek 1).

Rozsiewanie graniczne EN13739-1
Do granicy

Rozsiewanie graniczne można szybko podzielić na trzy kategorie:

Optymalizacja rozsiewania
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Prędkość wału odbioru mocy: 475 rpm
Kategoria maksymalna (YOS)

m

Szablon rozsiewu przesunięto o dodatkowy 1 metr w kierunku granicy

Ilość względna poza granicą/ha = 0,69%

Prędkość wału odbioru mocy: 425 rpm
Kategoria średnia

m

Szablon rozsiewu przesunięto o 1 metr w kierunku granicy

Ilość względna poza granicą/ha = 0,23%

Prędkość wału odbioru mocy: 375 rpm
Kategoria minimum (EOS)

m

Szablon rozsiewu z minimalną ilością nawozu nad granicą

Ilość względna poza granicą/ha = 0,05%

Szerokość robocza 24 metry
Ilość 200 kg/ha

Rozsiewanie graniczne
Do granicy 

Przykład tego, jak prędkość wału odbioru mocy może zmienić szablon rozsiewu w regionie granicy. 

Optymalizacja rozsiewania
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12 16 18 6 2
15 18 20 6 2
18 19 21 6 2
21 21 23 6 2
24 22 24 6 2
27 24 26 6 2
30 25 27 6 2
33 27 29 7 3
36 28 30 8 4
40 30 32 10 6
42 31 33 11 7
45 33 35 12 8

Szerokość 
pracy (w metrach)

POCZĄTEK  
    Odległość od toru pracy

KONIEC  
    Odległość od toru pracy

CALIBRATOR Sterowanie hydrauliczne CALIBRATOR Sterowanie hydrauliczne

Rysunek 2Rysunek 1

O
d 

gr
an

ic
y

D
o 

gr
an

ic
y

Prędkość: 8 km/h

Punkty początku i końca na granicach zależą od szerokości roboczej oraz sposobu sterowania rozsiewaczem.

Aby osiągnąć optymalne nałożenie, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Należy pamiętać o tym, 
że odległości do i z toru pracy są takie same podczas rozsiewania Od lub Do granicy (patrz rysunek 1+2).
UWAGA: Poniższe zalecenia dano przy 8 km/h.

Korekty prędkości:
+2 km/h =  - 2 metry
+2 km/h =  + 2 metry

UWAGA: Gdy rozsiewacz jest podłączony do systemu GPS punkty początkowy i końcowy będą 
automatycznie zarządzane.

Przykład: Prędkość 14 km/h i szerokość robocza 24 metry
  

 Odległość początkowa od toru pracy  =  22 - 6  = 16 metrów
 Odległość zatrzymania od toru pracy  =  6 + 6  = 12 metrów

Punkty początku i końca na granicach

Zarządzanie granicą
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8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

8 7 6 5 4 3 2 1

Szkice zasady

Sterowanie mechaniczne
Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.
Otwieranie i zamykanie rozsiewacza wykonuje się tak, jak pokazano na szkicach.

Rozsiewanie na polach nieprostokątnych

Dynamiczne sterowanie sekcją
Podczas rozsiewania, szablon rozsiewania jest zmieniany zgodnie z kształtem pola.

Standardowe sterowanie sekcją
Podczas rozsiewania, ilość/szerokość robocza jest zmieniana dla każdej otwartej lub zamkniętej sekcji.



77

 

  

 

  

  
3580 Kg 10,4 Ha   

338 Kg/Ha   28,3 Ha   
Mark B-67 

12,3 Km/h    540 rpm   

22,50 Kg       0,3 %   

+ 

- W   

24,0 M 

xxxx m 0 

9 

 % 

 

24,00 m 

ENTER 

ESC 

Working Width

Cancel

  
3580 Kg 10,4 Ha   

338 Kg/Ha   28,3 Ha   
Mark B-67 

12,3 Km/h    540 rpm   

22,50 Kg       0,3 %   

+ 

- W   

24,0 M 

xxxx m 0 

9 

345   Kg/Ha 0   % 

 

24,00 m 
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Elementy sterowania

Rysunek 2

Rysunek 1

Ręczne standardowe sterowanie sekcją

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.

 ● Podczas wkraczania w klin, nacisnąć dowolny z przycisków klina, następnie nacisnąć minus, aby zmniejszyć 
stopniowo szerokość roboczą (patrz rysunek 1). 

 ● Podczas opuszczania w klina, nacisnąć dowolny przyciski klina, następnie nacisnąć plus, aby zwiększyć 
stopniowo szerokość roboczą (patrz rysunek 1).

Ręczne dynamiczne sterowanie sekcją (tylko linia M)

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.

 ● Podczas wkraczania w klin, nacisnąć przycisk klina, który dotyczy strony, z której znajduje się klin (patrz rysunek 2).

 ● Nacisnąć minus, aby dostosować stopniowo szablon rozsiewu (patrz rysunek 2).

 ● Podczas opuszczania klina, nacisnąć przycisk klina, który dotyczy strony, z której znajduje się klin (patrz rysunek 2).

 ● Nacisnąć plus, aby dostosować stopniowo szablon rozsiewu (patrz rysunek 2).

Ze sterowaniem GPS

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew.

 ● Gdy CALIBRATOR ZURF lub ISOBUS są automatycznie sterowane przez GPS, dopasowanie odbywa się 
automatycznie. 

 ●  Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta systemu GPS.

Rozsiewanie na polach nieprostokątnych

M60W, M45W, M35W, L20W z urządzeniem CALIBRATOR ZURF lub sterownikiem ISOBUS
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Rysunek 1

Elementy sterowania

M45, M35, L20, L15 z CALIBRATOR ICON
Ręczne standardowe sterowanie sekcją

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.

 ● Wjeżdżając w klin, nacisnąć minus, aby stopniowo zmniejszyć ilość/szerokość roboczą.

 ● Opuszczając klin, nacisnąć plus, aby stopniowo zwiększyć ilość/szerokość roboczą.

Ze sterowaniem GPS

 ● Po rozsiewaniu na granicy rozsiewać normalnie w torach pracy.

 ● Gdy CALIBRATOR ICON jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się automatycznie.  
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta 
systemu GPS.

M45, M35, L20 z CALIBRATOR ZURF
Ręczne standardowe sterowanie sekcją

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.

 ● Podczas wkraczania w klin, nacisnąć dowolny z przycisków klina, następnie nacisnąć minus, aby zmniejszyć 
stopniowo szerokość roboczą (patrz rysunek 1). 

 ● Podczas opuszczania w klina, nacisnąć dowolny przyciski klina, następnie nacisnąć plus, aby zwiększyć stopni-
owo szerokość roboczą (patrz rysunek 1).

Ze sterowaniem GPS
 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew.

 ● Gdy CALIBRATOR ZURF jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się automatycznie.  
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta systemu GPS.

Rozsiewanie na polach nieprostokątnych
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Rysunek 1

Ręczne dynamiczne sterowanie sekcją (tylko linia M)

 ● Po rozsiewaniu na granicy wykonać normalny rozsiew w torach pracy.

 ● Podczas wkraczania w klin, nacisnąć przycisk klina, który dotyczy strony, z której znajduje się klin (patrz rysunek 1). 

 ● Nacisnąć minus, aby dostosować stopniowo szablon rozsiewu (patrz rysunek 1).

 ● Podczas opuszczania klina, nacisnąć przycisk klina, który dotyczy strony, z której znajduje się klin (patrz rysunek 1).

 ● Nacisnąć plus, aby dostosować stopniowo szablon rozsiewu (patrz rysunek 1). 

Ze sterowaniem GPS
 ●  Po rozsiewaniu na granicy, wykonać normalne rozsiewanie. 

 ●   Gdy CALIBRATOR ZURF jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się automatycznie. 
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta systemu GPS.

Elementy sterowania

M45, M35 z CALIBRATOR ZURF

Rozsiewanie na polach nieprostokątnych
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Dynamiczne sterowanie sekcją

Sterowanie mechaniczne i standardowe sterowanie sekcją

Podczas rozsiewania, szablon rozsiewu jest dostosowywany do pozostałej części pola (patrz strona 75 lub 76).

Podczas rozsiewania ilość/szerokość robocza jest dostosowywana do pozostałej części pola (patrz strona 77).

Szkice zasady

Pozostała część pola

Szerokość robocza

Pozostała część pola

Szerokość robocza

Zredukowana szerokość robocza
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Rysunek 2

Rysunek 1

M60W, M45W, M35W, L20W z urządzeniem CALIBRATOR ZURF lub sterownikiem ISOBUS

Ręczne standardowe sterowanie sekcją
Zredukować szerokość roboczą, naciskając którykolwiek z przycisków klina, a następnie naciskając minus, aby 
zmniejszyć szerokość roboczą do zredukowanej szerokości rozsiewu (patrz rysunek 1).

Ręczne dynamiczne sterowanie sekcją (tylko linia M)
Zredukować szerokość roboczą, naciskając przycisk klina, który dotyczy strony, po której znajduje się pozostała 
część pola (patrz rysunek 2). 

Nacisnąć minus, aby zmniejszyć szerokość roboczą do zredukowanego rozsiewu (patrz rysunek 2).

Ze sterowaniem GPS
Gdy CALIBRATOR ZURF lub ISOBUS jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się 
automatycznie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta 
systemu GPS.

M45, M35, L20, L15 z CALIBRATOR ICON

Ręczne standardowe sterowanie sekcją
Ustawić szerokość roboczą do pozostałej części pola.

Ze sterowaniem GPS
Gdy CALIBRATOR ICON jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się automatycznie.  
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta systemu GPS.

Elementy sterowania

Zredukowana szerokość robocza
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Rysunek 2

Rysunek 1

Elementy sterowania

M45, M35, L20 z CALIBRATOR ZURF

Ręczne standardowe sterowanie sekcją
Zredukować szerokość roboczą, naciskając którykolwiek z przycisków klina, a następnie naciskając minus,  
aby zmniejszyć szerokość roboczą do zredukowanej szerokości rozsiewu (patrz rysunek 1).

Ręczne dynamiczne sterowanie sekcją (tylko linia M)
Zredukować szerokość roboczą, naciskając przycisk klina, który dotyczy strony, po której znajduje się pozostała 
część pola (patrz rysunek 2). 

Nacisnąć minus, aby zmniejszyć szerokość roboczą do zredukowanego rozsiewu (patrz rysunek 2).

Ze sterowaniem GPS
Gdy CALIBRATOR ZURF jest automatycznie sterowany przez GPS, dostosowanie odbywa się automatycznie.  
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy zapoznać się z podręcznikiem producenta systemu GPS.

Zredukowana szerokość robocza
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[Kg/Ha] x [M] x [Km/h] x 155

[Gx]

=

Elementy sterowania

M45, M35, L20, L15 ze sterowaniem mechanicznym

Zredukować szerokość roboczą, obliczając nowy FlowFactor wskaźnikiem S-indicator (patrz rysunek 1)

Wprowadzić ilość, pozostałą szerokość pola, prędkość i zważoną masę w gramach.

Przykład 
Obliczanie nowego FlowFactor – pozostała część pola = 8 metrów

Rysunek 1

Zredukowana szerokość robocza

Kg/ha
M
Km/h
G
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M

Pozycja Podzespół Instrukcja
Połączenie krzyżowe i blokada wału odbioru mocy Użyć smaru

Oś dostosowująca (oś poprzeczna z 4 łożyskami) Użyć oleju

Uchwyt do ustawiania (oś z 2 łożyskami) Użyć oleju

Łączniki (pręty między osią i przesłonami) Użyć oleju

Mieszadło R i L (pod pokrywą) Użyć smaru

*Należy zwrócić uwagę na to, że wysokie ciśnienie, wynikające z nadmiaru oleju/smaru, ograniczy obroty łożyska 
mieszadła. W takim przypadku smarowniczkę należy zdemontować, aby uwolnić ciśnienie.

Łopatki do rozsiewania
 ● Łopatki należy traktować jako części eksploatacyjne. 

 ● Wymienić łopatki, gdy ulegną odkształceniu lub gdy zużyją się i mają dziury.

 ● Wszystkie nakrętki i śruby rozsiewacza należy dokręcić po pierwszych 5-8 godzinach pracy (patrz strona 11).

UWAGA: Śruby w przekładniach i kątowej są zablokowane za pomocą Locktite i nie wymagają dokręcania. Nakrętki 
ze stali nierdzewnej i śruby mogą zapiec się– gwint należy nasmarować smarem grafitowym lub na bazie miedzi.

Nakrętki i śruby

Smarowanie
Poniższe podzespoły należy smarować zgodnie z podanymi instrukcjami.

Konserwacja
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Rysunek 2Rysunek 1

Normalna konserwacja
 ● Pokryć cały rozsiewacz olejem ochronnym przed pierwszym użyciem. Zawsze pamiętać, aby przykryć cały 

rozsiewacz olejem chroniącym przed korozją. Nie wystarczy tylko umyć rozsiewacza, ponieważ suchy nawóz 
wchłonie wodę i przyspieszy korozję.

UWAGA: Rozsiewacz należy zawsze dokładne wyczyścić po użyciu. Czyszczenie należy przeprowadzić wodą, 
najlepiej z mydłem. Myjąc myjką ciśnieniową, używać wyłącznie niskiego ciśnienia i nie czyścić bezpośrednio 
uszczelek przekładni (rysunek 1).

 ● Nie należy używać płynu do usuwania tłuszczu.

 ●  Bez ochrony olejem, w obszarach, w których doszło do uszkodzenia farby, może w ciągu kilku godzin pojawić 
się rdza.

 ●  Wszelkie uszkodzenia farby należy wyczyścić i pomalować. Można potraktować je Tectylem lub podobnym 
produktem.

 ● Należy pamiętać, że niektóre produkty czyszczące oraz oleje chroniące przed korozją zawierają 
rozpuszczalniki, które mogą rozpuścić klej na naklejkach. 

Sprzęgło cierne
Sprzęgło cierne chroni odwracalny układ przekładni przed przeciążeniem.
 

 ● Sprawdzić, czy sprzęgło nie skorodowało. Musi ślizgać się po uruchomieniu wału odbioru mocy. Gdy sprzęgło 
nie ślizga się, przekładania ulegnie uszkodzeniu. 

 ●  Sprzęgło cierne ślizga się około 1-2 obrotów po uruchomieniu wału odbioru mocy. Redukuje to obciążenie do 1/10.

 ●  Sprzęgło należy odłączyć i wyczyścić, gdy rozsiewacz nie był używany przez ponad 12 miesięcy. 

Zawsze należy płynnie uruchamiać wał odbioru mocy ciągnika

Sposób czyszczenia sprzęgła ciernego
 ●  Zdjąć 6 śrub ze sprzęgła i oddzielić je (rysunek 1).

 ●  Wyczyścić wszystkie powierzchnie ślizgania ze rdzy i zamontować z powrotem śruby. W razie potrzeby 
wymienić płyty sprzęgła (rysunek 2).

 ●  Nie smarować sprzęgła.

 ●  Śruby są dokręcane kluczem dynamometrycznym: 60 Nm

 ●  Oś wielowypustowa musi ślizgać się przy: Linia M 280-350 Nm

Konserwacja
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Korozja spowodowana niedokładnym umyciem i 
zabezpieczeniem nie jest objęta gwarancją!

Należy pamiętać, aby zawsze smarować cały rozsiewacz olejem 
chroniącym przed korozją. Nie wystarczy umyć rozsiewacz, ponieważ 
zaschnięty pył nawozu wchłonie wodę i przyspieszy korozję.

Nawóz mineralny jest skrajnie korozyjny i często zawiera duże ilości 
azotu i siarki, które w połączeniu z wodą tworzą kwas siarkowy.

Należy pamiętać:

• Dokładnie pokryć/naoliwić rozsiewacz przed pierwszym użyciem. 

• Olej uszczelnia połączenia między podzespołami – to chroni 
przed dostawaniem się i gromadzeniem pyłu nawozu między 
poszczególnymi częściami rozsiewacza. 

• Umyć i nasmarować/naoliwić rozsiewacz przed każdym użyciem. 

• Przechowywać rozsiewacz w budynku

Korozja
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   [kg] Masa ciągnika niezaładowanego (patrz instrukcja ciągnika)

  [kg] Obciążenie przedniej osi niezaładowanego ciągnika (patrz instrukcja ciągnika)

  [kg] Obciążenie tylnej osi niezaładowanego ciągnika (patrz instrukcja ciągnika)

  [kg] Połączona masa narzędzia zamontowanego z tyłu/tylnego obciążenia

  [kg] Połączona masa narzędzia zamontowanego z przodu/przedniego obciążenia

 [m]  Odległość od środka ciężkości dla połączonego narzędzia montowanego z przodu/przedniego 

obciążenia względem środka osi przedniej

  [m] Rozstaw osi ciągnika

  [m] Odległość od środka tylnej osi do środka dolnego połączenia kulowego

  [m]  Odległość od środka dolnego połączenia kulowego do środka ciężkości dla połączonego narzędzia 

montowanego z tyłu/ tylnego obciążenia (patrz tabela)

Rozkład obciążenia osi
Montaż narzędzi trzypunktowych z przodu lub tyłu nie powinien wpływać na maksymalną 
dopuszczalną masę, dopuszczalne obciążenia osi oraz nośność opon ciągnika. Przednia oś 
ciągnika musi mieć zawsze obciążenie co najmniej 20% masy nieobciążonego ciągnika.

Obciążenie osi na drogach publicznych musi spełniać przepisy krajowe.
Przed obciążeniem narzędziem upewnić się, że te warunki są spełnione, wykonując 
następujące obliczenia lub ważąc połączenie ciągnik/narzędzie.

Obciążenie osi

Bezpieczeństwo – Obciążenie osi
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M60W
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M35W
M35
L20W
L20
L15
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Model rozsiewacza

Narzędzie montowane z tyłu i połączenia przód/tył.    Obliczenie minimalnego dociążenia z przodu I Fmin 
 
 
     

Narzędzie montowane z przodu
 
   Obliczenie minimalnego dociążenia z tyłu I Rmin 

 

     
 

 
 
   (“x” patrz wskazanie producenta ciągnika, gdy nie ma, x = 0,45) 
 
 
   Obliczenie rzeczywistego obciążenia osi przedniej T Freal 

 

 

                                                                    

   Obliczenie rzeczywistej masy całkowitej W real 
 
   

  

 
   Obliczenie rzeczywistego obciążenia osi tylnej T Rreal

   
 

  

Obciążenie osi

Bezpieczeństwo – Obciążenie osi

Określenie całkowitej masy, obciążeń osi, nośności opon oraz niezbędnego dociążenia minimalnego. R
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kg

kg ≤ kg

kg ≤ kg ≤ kg

kg ≤ kg ≤ kg

Obliczenie rzeczywistej masy całkowitej Wreal
   

Obliczenie rzeczywistego obciążenia osi tylnej TRreal 

 
   
Wpisać dane obliczone oraz dane zawarte w instrukcji ciągnika do tabeli na kolejnej stronie.

Obliczenie minimalnego obciążenia osi przedniej TFreal

Obliczenie minimalnego dociążenia z przodu IFmin

Wybrać 1200 kg, aby zmniejszyć obciążenie osi tylnej.

Minimalne dociążenie należy przytwierdzić z przodu lub tyłu ciągnika w postać zamontowanego narzędzia lub 
ciężaru. 

Wartości obliczone nie mogą przekroczyć (≤) wartości dopuszczalnych.
 
Przykład:
Rozsiewacz nawozu M35W zamontowany na ciągniku John Deere 6190R

Nośność opon

Wprowadzić do tabeli wyliczone dane i dane otrzymane z instrukcji ciągnika.

Tabela Rzeczywista wartość 
wg obliczeń

Dopuszczalna  
wartość wynikająca z 
instrukcji obsługi

Dwukrotność  
dopuszczalnej nośności 
opony (dwie opony)

Minimalne dociążenie 
przodu/tyłu

Masa całkowita

Obciążenie osi przedniej

Obciążenie osi tylnej

Obciążenie osi

Bezpieczeństwo – Obciążenie osi

= 9974 kg

= 12166 kg

= 2192 kg

= 720 kg

kg

kg ≤ kg

kg ≤ kg ≤ kg

kg ≤ kg ≤ kg



90

720     / kg

12166 kg ≤  13000 kg

 2192 kg ≤  6000 kg ≤ kg

9974 kg ≤  10000 kg ≤ kg

Tabela Rzeczywista wartość 
wg obliczeń

Dopuszczalna wartość 
wynikająca z instrukcji 
obsługi

Dwukrotność do 
puszczalnej nośności 
opony (dwie opony)

Minimalne dociążenie 
przodu/tyłu

Masa całkowita

Obciążenie osi 
przedniej

Obciążenie osi tylnej

Minimalne dociążenie należy przytwierdzić z przodu lub tyłu ciągnika w postać zamontowanego narzędzia lub 
ciężaru.
UWAGA: Wartości obliczone nie mogą przekroczyć (≤) wartości dopuszczalnych.

Nośność opon

Obciążenie osi

Bezpieczeństwo – Obciążenie osi

720     / kg

12166 kg ≤  13000 kg

 2192 kg ≤  6000 kg ≤ kg

9974 kg ≤  10000 kg ≤ kg
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Bogballe, 2019-09-01

Producent: 

BOGBALLE A/S
Bogballe
DK-7171 Uldum
Telefon +45 7589 3266 
Faks +45 7589 3766

Deklaruje tę maszynę:
Odśrodkowy rozsiewacz nawozów:

M60W / M45W / M45 / M35W / M35 / L20W / L20 / L15

Wykonany jest zgodnie z:
Dyrektywa z dnia 17 maja 2006 r. Conc. wzajemne zbliżenie przepisów państw członkowskich dotyczących maszyn 
(2006/42 / EØF), ze szczególnym odniesieniem do załącznika II, A i załącznika I do dyrektywy, conc. istotne oświ-
adczenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w związku z budową i produkcją maszyn.

Normy międzynarodowe / krajowe:
DS / EN ISO 12100
DS / EN ISO 13857 1. wydanie - 2008.03.26
DS / EN 349
ISO 500, wydanie pierwsze - 2004.02.01
DS / EN ISO 4254-1: 2008
DS / EN ISO 4254-8: 2018

W przypadku montażu ze sterownikiem CALIBRATOR / ISOBUS:
Wykonany jest zgodnie z:
dyrektywa z 15 grudnia 2004 r. conc. wzajemne zbliżenie przepisów państw członkowskich w sprawie kompatybil-
ności elektromagnetycznej (2004/108 / EØF)

Normy międzynarodowe / krajowe:
DS / EN ISO 14982: 2009
DS / EN 61000-6-3: 2007
DS / EN 61000-6-4: 2007

Deklaracja zgodności WE
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Uwagi
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Uwagi



94

Uwagi
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INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE
www.bogballe.com


