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Klíny nepravoúhlých polí jsou problé-
mem, s nímž svorně bojují sečky, po-
střikovače i rozmetadla. Sám systém 
4násobného překrytí (o němž u Bog-
balle píšeme tak často, že mu sami vě-
říme) se právě s klíny vyrovnává velice 
dobře a to i bez doplňků. Již v základ-
ní výbavě je tak Bogballe na půli cesty 
k dokonalému řešení. Jak přiznává 
majitel pan Nils Laursen, vděčí za to 
do značné míry náhodě. V době kdy 
se firma cestou dostředné rotace dvou 
kotoučů vydala, byly záběry tak malé, 
že regulace záběru v klínech ještě 
v praxi nebyla tématem. 
Novinka pod zkratkou SCD posunuje 
možnosti ovládání odstředivých roz-
metadel o úroveň výš. Odpověď na 
otázku z úvodu článku tedy zní: „Je li 
to třeba, Bogballe umí ještě víc“

Asymetrické ovládání 
záběru
Vzhledem k tomu, že se u Bogballe 
obrazce obou kotoučů při normálním 
režimu prakticky zcela překrývají, ne-
může být nová funkce SCD prostým 
zavíráním levé a pravé sekce rozme-
tadla. 
Nový systém nazvaný Section Control 
Dynamic (SCD) používá již v názvu 
terminologii postřikovače, neboť 
pracuje s celkem 8mi sekcemi teo-

retického záběru rozmetadla. Jed-
noduše řečeno dánští konstruktéři 
vymysleli způsob jak plynule tvaro-
vat rozmetací obrazec. Záběr tak lze 
s SCD regulovat nejen z obou stran 
záběru současně, ale také nesymet-
ricky. Vypínání sekcí, které obsluha 
vidí na obrazovce je přitom pouze 
virtuálním znázorněním. Ve sku-
tečnosti se těžiště množství hnojiva 
plynule přesouvá vlevo, či vpravo dle 
toho jak to tvar konkrétního klínu či 
zúžené části pole vyžaduje. 
Přestože lze asymetrické SCD rozme-
tání ovládat i manuálně přímo na Ca-
libratoru ZURF, jeho pravá síla spočívá 
ve spojení s automatickým ovládáním 
pomocí navigace. Výčet kompatibil-
ních navigací včetně detailů lze nalézt 
v rámečku "Automatické ovládání 
sekcí". 
Dobrým zvykem firmy doposud bylo 
věci nekomplikovat a na strojích Bo-
gballe je to vidět. Funkce SCD je opět 
řešena velmi elegantně, takže zá-
kladní prvek systému je standardně 
montován na všechny stro  je řady M. 
Nákupem doplňkové sady obsahují-
cí servomotory a Canbus krabičku se 
uživatel rozhodne, zda a kdy si funkci 
SCD zprovozní. Dlužno též dodat, že 
podmínkou pro ovládání SCD je po-
řízení řídicí jednotky Calibrator ZURF 

(u strojů s váhou je 
ve standardu). Calibrator ICON bude 
tedy nadále schopen „pouze“ základ-
ního symetrického ovládání záběru 
SCS.

Free App. navigace
S navigací a Calibratorem ZURF souvisí 
také další novinka, koncept, který již 
letos představilo, nebo ještě předsta-
ví několik firem. FREE koncept dává 
uživateli možnost použít k sofistiko-
vanému ovládání rozmetadla běžně 
používaný počítač. Pořízením malé 
krabičky, komunikačního modulu 
nazvaného u Bogballe iZURF získá 
jednotka Calibrator ZURF nejen tři 
nové sériové porty, ale také WiFi brá-
nu, která umožní bezdrátové spojení 
se standardním tabletem. Calibrator 
ZURF pak klidně odložíte někam pod 
sedačku. Tablet se tak stává improvi-
zovaným „ISO BUS terminálem“. Nové 
sériové porty modulu iZURF umožní 
připojit do systému jednak GPS anté-
nu a dále též některý ze systémů pro 
variabilní aplikaci jako například N-
-Senzor.
Jak již nadpis napovídá, pro zmíně-
ný tablet je připravena verze volně 
přístupného ovládacího programu 
Bogballe Calibrator FREE. Pro začá-
tek to bude operační systém Android 
4.0 a vyšší, (během roku se počítá též 
s verzí pro Windows Mobile a OS X 
pro Apple). Calibrator FREE v sobě 
chytře spojí jednoduchou navigaci 
s ovládáním všech potřebných funk-
cí stroje Bogballe. Uživatel tak získá 

téměř rovnocennou výbavu, jako by 
pořídil jednoduchou navigaci pomo-
cí níž stroj zvládně veškeré pokročilé 
funkce včetně automatického vypí-
nání a zapínání na souvratích. Mlu-
víme li o klínech, zvládá program 
Calibrator FREE jak dosud používa-
nou standardní regulaci záběru SCS, 

Nejotravnější otázka, kterou můžete položit prodejci 
rozmetadel Bogballe zní: „Umí Bogballe zavírat levou 
a pravou stranu?“ Odpověď „nepotřebuje to“ totiž 
není právě to, co chce budoucí uživatel těchto strojů 
slyšet.

Rozmetadlo na přání

(u strojů s váhou je

Dvojčinná hradítka pro SCD jsou 
ve standardu strojů M-line

Schéma bezdrátového 
ovládání pomocí 
jednotky iZURF

Změna rozmetacího obrazce při 
nájezdu do klínu: levá strana 
postupně mění bod výpadu 
(skluzavka), pravá strana ubírá 
dávku (hradítko)
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tak také sofistikovanější funkci dynamického ovlá-
dání záběru SCD (to v případě, že stroj je pro ni vy-
baven). Co je však nejpříjemnější – tablet lze pořídit 
za zlomek ceny a nové verze Calibrator Free vždy 
zůstanou „for free“. 

Pavel Bartoš

Seznamte se: největší nesené rozmetadlo současnosti Bogballe M6W s nosností 6tun
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Přídavné SCD hradítko (stříbrná barva) je na 
stroji umístěno pod hradítky dávkování (černá 
barva)

Možná právě koncept Free Application je 
budoucností ovládání zemědělských strojů. 
Program Calibrator Free přes WiFi ovládá 
rozmetadlo Bogballe podle GPS

Automatické vládání sekcí Bogballe
V současné době je ovládání sekcí u Bogballe pomocí navigace řešeno dvěma způsoby:
1.  Verze sériového propojení navigace a Bogballe Calibratoru. Obě jednotky jsou fyzicky propojeny sé-

riovým kabelem. Daná navigace v reálném čase vysílá příkazy, které jednotka Calibrator otrocky plní.
2.  Verze ISOBUS je způsob, kdy v jednom ISOBUS terminálu probíhá základní ovládání stroje i automatické 

funkce spojené s integrovanou navigací. Tato možnost předpokládá vedle ISOBUS terminálu s navigací 
též nákup ISOBUS verze rozmetadla Bogballe.

Přehled nejběžnějších kompatibilních systémů:
TeeJet Matrix GS – serial: propojovací smart kabel, software Calibrator verze 1.13 a vyšší
Trimble CFX 750 a FMX – serial: propojovací smart kabel, software Calibrator verze 1.13 a vyšší
Patchwork BlackBox Advance – serial: Auto Shut Off software Patchwork, propojovací smart kabel, 
software Calibrator verze 1.13 a vyšší
Topcon X30 – serial: propojovací smart kabel, software Calibrator verze 1.13 a vyšší
ISOBUS: licence na software ovládání sekcí
Muller Comfort Terminal – ISOBUS: licence na software ovládání sekcí
JD Green Star – ISOBUS: licence na software ovládání sekcí
Ari Con - ISOBUS: licence na software ovládání sekcí

Variační koeficient 3,7 %
- nejlepší výsledek v evropském 
testu rozmetadel roku 2011
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