Bredal typ F2 & F2X

Typ F2 z podwy˝szeniem pojemnoÊci skrzyni do 2400 litrów, plandekà, talerzem
rozrzutnika 12 – 36 m oraz przek∏adnià kraw´dziowà 12 – 36 m.

D∏ugoÊç maszyny
zredukowana o 30 cm

Talerz rozrzutnika o
szerokoÊci pola 12 – 36 m

Przek∏adnia kraw´dziowa do rozrzutu
o szerokoÊci roboczej 12 – 28 m

Zalety rozrzutnika Bredal typ F2 i F2X:

Jedna tabela dozowania
dla ka˝dego typu nawozu

• Dozowanie mechaniczne w czasie jazdy. Ko∏o dozujàce jest

• Listwa kraw´dziowa wyrzutnika zapewniajàca precyzyjne rozrzu-

•

• P∏aska krzywa rozrzutu oraz wysoka pr´dkoÊç poczàtkowa drobin

•
•
•

za∏àczane do ko∏a traktora lub roz∏àczane.
Dowolny wybór pr´dkoÊci jazdy. Nie ma to wp∏ywu na wielkoÊç
dozowania na hektar.
Jedna tabela dozowania odpowiadajàca wszystkim rodzajom
nawozów.
Nastawiana szerokoÊç pracy na 12 – 36 m bez ˝adnego dodatkowego wyposa˝enia.
Wymuszone dozowanie za poÊrednictwem regulowanej zastawki
oraz dwie wàskie taÊmy na dnie zapewniajàce dok∏adny i szybki
rozrzut.

cenie na szerokoÊci roboczej od 12 do 28 m.

zapewniajàce podwójne na∏o˝enie oraz niskà wra˝liwoÊç na wiatr.

• Mo˝liwoÊç zainstalowania (dodatkowe wyposa˝enie) rozrzutnika
do trutki na Êlimaki, ziaren rzepaku i zbo˝a.

• Ka˝dy rozrzutnik mo˝e byç wyposa˝ony w elektronicznà instalacj´
sterowania i kontroli z mo˝liwoÊcià rozbudowania pozycjonowania
DGPS.

Mechaniczne dozowanie nap´dzane jest za pomocà ko∏a dozujàcego,
które dociskane jest ze znacznà si∏à (ok. 300 kg) do ko∏a traktora.
Za∏àczenie i od∏àczenie odbywa si´ za pomocà uk∏adu hydraulicznego.
Ko∏o dozujàce mo˝e byç dostosowane do ró˝nych rozst´pów kó∏. Ko∏o
uruchamia dwie wàskie taÊmy w dnie pojemnika. Ka˝da taÊma ma swój
talerz.

Dozowanie jest nap´dzane poprzez trójstopniowà skrzyni´ biegów dla
ma∏ych, Êrednich i du˝ych iloÊci. Skrzynia nap´dza wa∏ek taÊm
gumowych. Rozmiary ods∏oni´tych cz´Êci taÊm sà zdefiniowane. Dlatego
te˝ przekazuje si´ przez ca∏y czas takà samà obj´toÊç w kierunku grodzi
dozujàcych. TaÊmy sà zatrzymywane, gdy ko∏o dozujàce zostanie
wy∏àczone. Unika si´ kruszenia nawozu, gdy˝ nie stosuje si´ osi mieszajàcej w pojemniku z nawozem.

Precyzyjne ustawienie dozowania odbywa si´ za poÊrednictwem 2 zmieniajàcych si´ grodzi. Wymuszone dozowanie za pomocà taÊmy i grodzi
zapewnia bardzo dok∏adne dawkowanie w litrach na hektar. Stan nawozu
nie wp∏ywa na iloÊç jego dozowania.

Aby nastawiç w∏aÊciwie rozrzutnik jest niezb´dna znajomoÊç masy litra
nawozu. Rozrzutnik mo˝na wyposa˝yç w wag´, która odczytywaç
bezpoÊrednio b´dzie wag´ litra. Nie jest wszak˝e konieczna znajomoÊç
w∏aÊciwoÊci nawozu czy jego pochodzenia do nastawy rozrzutnika. Owo
wyposa˝enie dodatkowe zamontowane jest na rozrzutniku tak, i˝ jest pod
r´kà.

Tabela dozowania obejmuje wszelkie rodzaje nawozów. Jest ona naklejona na rozrzutnik i dlatego te˝ jest zawsze pod r´kà. Za pomocà wagi litra
nawozu mo˝na przeliczyç docelowe dozowanie z kg/ha na litr/ha i do tego
celu mo˝na wykorzystaç tabel´. Kieszonkowa tabela suwakowa zawiera
jednak wszystkie niezb´dne funkcje, takie jak przeliczanie z kg/ha na
litr/ha oraz tabel´ dozowania.

Dwa talerze o Êrednicy Ø82 cm, obracajàce si´ doÊrodkowo ku centrum,
dbajà o to, aby rozdzieliç nawóz nale˝ycie. W oparciu o t´ zasad´ mo˝na
pokryç ca∏y obszar rozrzutu ka˝dym z talerzy. Jest to jedna z przyczyn, dla
których nie trzeba dok∏adnie wyregulowaç rozdzielaczy w zale˝noÊci od
rodzaju nawozu, szybkoÊci przesuwu lub dozowanych iloÊci, gdy˝ wachlarze rozrzutu ka˝dego z talerzy równowa˝à si´.

Skala z przodu rozpylarki.

Silnik elektryczny do regulacji przegrody.

Rozpylanie w polu.

JeÊli rozrzutnik mia∏by zmieniç dawkowanie podczas przemieszczania si´,
to zainstalowaç nale˝y zdalne sterowanie grodzi. Daje to mo˝liwoÊç
zwi´kszania lub zmniejszania dawki. Skala zosta∏a przeniesiona do
przodu rozrzutnika w celu lepszego odczytu z kabiny kierowcy.

Model
F2 standard
1. podwy˝szenie
F2X standard
1. podwy˝szenie

PojemnoÊç litrów
1.400
2.400
1.800
3.000

Ci´˝ar w∏asny
700 kg
740 kg
710 kg
750 kg

MASKINFABRIKKEN BREDAL A/S
Overgårdsvej 19, DK 7120 Vejle Ø
Tel. +45 75 89 51 77 - Faks +45 75 89 59 72
E-Mail: info@bredal.com - Internet: www.bredal.com

Rozpylanie brzegowe.

Do rozrzutu na kraw´dzi stosuje si´ przek∏adni´ kraw´dziowà, która zmniejsza obroty na talerzu lewym (miedza), a prawy talerz (pole) obraca si´ z
pe∏nà pr´dkoÊcià. Przy rozrzucie kraw´dziowym uruchamia si´
przek∏adni´ po lewej stronie skrzyni rozrzutnika, a rury doprowadzajàce
zostanà nastawione zgodnie z tabelà rozrzutnika.

WysokoÊç za∏adunku
138 cm
165 cm
138 cm
167 cm

Sprzedawca::

Szer/d∏ cm
240/130

SzerokoÊç rob.
12 – 36 m

280/130

12 – 36 m

