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F8 / F10 yra nuo 24 metrų ir
daugiau darbinio pločio trąšų
barstytuvai, , kurie padeda
kvalifikuotai įveikti barstymo
užduotis susiaurėjusiuose
lauko ruožuose ir likusiose
zonose.

F8 ir F10 yra specialios paskirties barstytuvai profesionalams, siekiantiems efektyvumo ir pelningumo. Barstytuvo konstrukcija atitinka
įvairius pakopinio tręšimo, barstymo galulaukėse, susiaurėjusiuose
ruožuose ir likusiose lauko zonose reikalavimus.
Barstytuvas valdomas per ISOBUS magistralę naudojant naujai sukurtą programinę įrangą.
Abu barstytuvai gaminami kaip prikabinami modeliai, kurių talpa: 5
700 litrų – F8 modelis ir 6 600 litrų – F10 modelis.
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KONSTRUKCIJA
„Bredal“ barstytuvų tvirta konstrukcija, jie skirti profesionaliam
naudojimui. Kiekvienas bet kurios mašinos komponentas konstruojamas siekiant optimalaus patikimumo ir galimai ilgesnės
eksploatavimo trukmės.
> Konstrukcija
F8 ir F10 išleidžiama su 10 kiaurymių stebulėmis. Galima užsisakyti
skirtingo pločio ašį pagal reikiamą vėžės plotį. Visa mašinos konstrukcija sukurta taip, kad išlaikytų dideles apkrovas, kurios susidaro
realiomis lauko sąlygomis.
„Bredal“ visada prieš pateikdama gaminius į rinką atlieka skrupulingus pakeitimų ir naujų konstrukcijų bandymus, nes praktika rodo,
kad mašinos realioje aplinkoje patiria dideles apkrovas ir sunkias
eksploatavimo sąlygas. F8 / F10 gaminami su sunkios konstrukcijos
važiuoklėmis ir ypač tvirta ašimi. Abu modeliai gali būti su hidrauliniais arba pneumatiniais stabdžiais arba be stabdžių.
Visoje konstrukcijoje pirmenybė teikiama kasdienei techninei priežiūrai sumažinti.
Konvejerio juostos velenėliai, į kuriuos remiasi konvejerio juosta,
pagaminti iš plastiko su ištisine nerūdijančiojo plieno ašimi, kurios
guoliai yra plastikiniai ir jiems visai nereikia techninės priežiūros.
Konvejerio juostos statramsčiai taip pat gaminami iš nerūdijančiojo
plieno. Siekiant sukurti kuo patvaresnę konstrukciją, labiausiai atviros
konvejerio juostos rėmo ir barstymo mechanizmo vietos taip pat
gaminamos iš nerūdijančiojo plieno.
Rėmas gaminamas iš stipriai profiliuoto metalo ir sutvirtinamas
visose atvirose vietose. Bunkeris gaminamas iš 3–4 mm lakštinio
metalo ir taip pat sutvirtinamas visose atvirose vietose. Standi barstytuvo konstrukcija daro jį labai patvarų.
Siekiant ilgiau eksploatuoti, diskų mentės gaminamos iš nerūdijančiojo plieno ir padengiamos volframo karbido sluoksniu.
> Miltelinė danga
Visos dažytos „Bredal“ barstytuvų dalys padengtos 2 miltelinių dažų
sluoksniais, kurie paviršių padaro kietą, gerai apsaugo nuo korozijos
ir suteikia puikią apdailą.
„Bredal“ barstytuvai suprojektuoti kaip aukštos kokybės mašinos,
pasižyminčios galimai ilgesne eksploatacijos trukme, tad kokybiška
dažų apdaila turi lemiamos svarbos.
„BREDAL“ labai daug investavo į dažymo procesus, todėlbendrovė
turi vieną didžiausių ir moderniausių Danijoje dažymo įmonę, kurioje dalys pirmiausia apdorojamos šveičiančiųjų dalelių srautu ir
po to padengiamos 2 miltelinių dažų sluoksniais: grunto ir viršutiniu
sluoksniu.
Miltelinio dažymo sistema specialiai sukurta, kad užtikrintų tolygų
paviršių ir didžiausią atsparumą korozijai bei dilimui, eksploatuojant
sunkiomis sąlygomis.
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> Moduliniai barstytuvai
Naujųjų barstytuvų važiuoklės sukonstruotos lankstesnės. Konstrukciją sudaro atskiri jungčių stovai: priekinis ir galinis, jie pritaikyti
įvairiems aukščiams, kurių gali reikėti skleidimo diskams ir vilktims
reguliuoti. Šie stovai varžtais sujungiami su važiuokle, kuri taip pat
varžtais pritvirtinama prie ašies. Taip konstrukcija tampa lanksti ir
lengvai keičiama, jei, pavyzdžiui, reikia mašinos, kurios skleidimo
diskų aukštis 100 cm ir aukštesnė prošvaisa.
Gaminamos skirtingų pločių ašys, todėl galima užsisakyti reikiamo
vėžės pločio barstytuvą. Galima pasirinkti ašis tokiems vėžės pločiams: 1950, 2050 ir 2150 mm.

Bunkeris
Priekinis sujungimo mechanizmas
Galinis sujungimo mechanizmas
Rėmas
Ašis
01
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1 > Konstrukcijos brėžinys, kuriame pavaizduota mašinos konstrukcija 2 > Konvejerio juostos rėmas 3 > Elektroniškai valdomas nuolaidus latakas
4 > F8 sutiesiai prie rėmo privirinta važiuokle
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Barstytuvai ir visos montuojamos dalys padengtos
2 miltelinių dažų sluoksniais. Taip paviršius tampatvirtas ir suteikiama puiki apdaila
7
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1 > „Bredal“ F8 2 > Barstymo sistema su 2 juostomis, 2 galinėmis durelėmis ir 2 nepriklausomai valdomais nuolaidžiais latakais 3 > Elektriškai valdomas nuolaidus latakas 4 > Jutiklis 5 > Ankstesnis F8 modelis 6 > Galinių durelių skalė
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„BREDAL“ F8 / F10
F8 modelio, kurio ratai 520x85R38 yra aukšta prošvaisa po barstymo
mechanizmu, diskų aukštis – per 1 m. Taikant modulinės konstrukcijos metodą, jei reikia, galima pagaminti mašiną su dar aukštesne
prošvaisa.
Visos hidraulinės sistemos žarnos surenkamos mašinos priekyje ir
per atraminį žiedą nutiesiamos į traktorių. Kai mašina atjungta nuo
traktoriaus, žarnas galima sukabinti ant skersinės sijos.
Mašinoje montuojami 2 konvejerio juostos, kurios veikia nepriklausomai viena nuo kitos taip, kad vienu metu būtų galima nustatyti
skirtingą dozavimą dešinėje ir kairėje pusėje.
Nuolaidžių latakų padėtis valdoma vienu iš dviejų hidraulinių pavarų ir automatiškai reguliuojama kompiuteriu. Pasirinkus darbinį
plotį, atitinkamai nustatoma nuolaidaus latako padėtis. F8 modelyje
nustatoma atskirai kiekvienos konvejerio juostos nuolaidžių latakų
padėtis, taip pat – ir barstant galulaukėse.
Nuolaidaus latako padėtis nustatoma naudojant programinę įrangą
su automatiniu srauto reguliavimu, taip nuolaidžių latakų padėtis
automatiškai sureguliuojama pagal faktinį išsviedžiamą kiekį. Iš
esmės tai reiškia, kad visai nepasikeičia barstymo dengimo plotas
nepriklausomai nuo trąšų kiekio.
Elektriniai nuolaidžių latakų varikliai pagaminti iš nerūdijančiojo
plieno ir apsaugoti ekranais.
Visos judančios galinių durelių dalys gaminamos iš plastiko arba
nerūdijančiojo plieno, dėl to reikia minimalios techninės priežiūros.
F8 / F10 modeliai gali būti su įvairių tipų ratais ir vėže, kurios plotis
nuo maždaug 1850 mm ir didesnis. Ratų purvasaugiai yra plastikiniai, jie siūlomi kaip papildoma daugelio tipų padangų dalis.
Barstytuvo valdymo kompiuteriu sistemoje yra įmontuotas jutiklis, kuris naudojamas sureguliuoti svorio signalą taip, kad visada
būtų rodomas teisingas svoris, taip pat ir važiuojant kalvotu reljefu.
Barstomas kiekis papildomai reguliuojamas pasvirimo jutikliu, todėl
barstytuvas dozuoja tiksliai, nesvarbu, kokia jo važiavimo kryptis – į
įkalnę, ar į nuokalnę.
Mašinoje įmontuoti svėrimo elementai, tad važiuojant dozavimas
kontroliuojamas ir reguliuojamas nuolatos.
Naudojamų jutiklių, pvz., skirtų matuoti diskų sūkiams, konvejerio
juostos greičiui ir kita, korpusai yra iš nerūdijančiojo plieno. Kad būtų
papildomai apsaugoti, jie įlieti į plastikinį lizdą, kuris sandarinamas
silikonu. Siekiant maksimalios izoliacijos, visi jutiklių kabeliai, svėrimo
elementai ir kita įvilkti į apsauginę lanksčią žarną.
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Naujųjų „Bredal“ trąšų
barstytuvų F8 ir F10 talpa
yra 5,7–8,6 m3
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TRĄŠŲ BARSTYMAS
F8 / F10 barstytuvai skirti barstyti itin tiksliai ir dideliu darbiniu pločiu.

01

F4 modelio barstytuvai dirba pagal keturgubo uždengimo principą,
kai kiekvienas diskas paskleidžia dvigubu darbiniu pločiu. Remiantis
šiuo principu pasiekiami geri paskleidimo rezultatai.
„Bredal“ barstytuvai trąšų grūdelius išsviedžia dideliu greičiu. Tokio
staigaus pagreičio ir mažo išsviedimo kampo (7 laipsnių) derinys
sumažina jautrumo vėjui pavojų lauko sąlygomis.
Trąšos tiekiamos į kiekvieno disko centrą neliečiant menčių, kur joms
suteikiamas pagreitis, net prieš sąlytį su mentėmis. Taip gerokai
sumažinamas trąšų pažeidimo pavojus barstant.
Ant kiekvieno disko sumontuotos 6 mentės, dėl to trąšos išsviedžiamos mažesnėmis porcijomis – taip barstymas tampa ypač patikimas.
Didesnis skleidimo diskų skersmuo (Ø72 cm) trąšų grūdeliams suteikia didesnį greitį prieš pat jiems išlekiant nuo disko. Kai GTV (galios
tiekimo veleno) sūkiai yra 1 000 aps./min., grūdeliai įgauna iki 250
km/val. greitį, tai labai sumažina jautrumą vėjui.

> H diskai
Norintiesiems barstyti granuliuotą karbamidą, kalio karbonatą, amonio sulfatą ar panašias trąšas, „Bredal“ gali pateikti specialių diskų
rinkinį, skirtą 24–36 m darbiniam pločiui.
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03

1 > Barstymas F10 barstytuvu 2 > „Bredal“ keturgubo uždengimo barstymo principas 3 > H diskai naudojami barstant konkrečiai granuliuotą karbamidą, kalio
karbonatą ir amonio sulfatą
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BARSTYMAS GALULAUKĖSE
01

½ darbinio
pločio

1 darbinis
plotis

Unikali „Bredal“ barstymo galulaukėse sistema veikia sumažindama
tik vieno skleidimo disko greitį.
Taip pasiekiamas mažesnis barstymo greitis ir atstumas lauko galo
kryptimi. Lauko pusėje esantis diskas nepatiria jokios įtakos, tad išlaikomas optimalus paskleidimas kitos vėžės kryptimi ir užtikrinamas
visiškas uždengimas.

02

„Bredal“ barstymo galulaukėse sistema leidžia pasiekti plonytę ribą
ties skiriamą ja lauko linija ir kartu išlaikyti realią barstymo vėduoklę
lauko kryptimi. Valdyti barstymo galulaukėse pavarą yra lengva.

03

Kai įjungiamas barstymo galulaukėje režimas, automatiškai pakeičiama nuolaidžių latakų padėtis taip, kad būtų pasiekiamas geriausias rezultatas.
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1 > Barstymo galulaukėje principas 2 > „Bredal“ F8 modelis 3 > SPC 4500-2 priartintas pavarų barstant galulaukėje vaizdas 4 > Hidraulinis barstymo galulaukėje pavaros perjungimas.
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BARSTYMO BANDYMAI
> Išbandyti barstytuvaiVisi „Bredal“ barstytuvai reguliariai
išbandomi su įvairiomis trąšomis nepriklausomame barstymo
bandymų centre Bygholme (Orhuso universiteto dalis). Rezultatai
pagrįsti svėrimo elementų naudojimo metodu, pagal kurį, vertinant
kiekvieno padėklo rezultatus, surenkamas faktiškai išbarstytas kiekis,
o ne apskaičiuojamas teoriškai.
„Bredal“ naudojasi šio bandymų centro paslaugomis, nes jame
sukurta aplinka, labai panaši į realias ūkininkavimo sąlygas.

> „Bredal“ barstymo principas„Bredal“ F8 / F10 serijos
barstytuvuose naudojamas keturgubo uždengimo sistema. Juose
abu diskai aprėpia dvigubą darbinį plotį, t. y. kai barstoma 24 m
pločiu, kairysis diskas aprėpia 24 m į dešinę ir 24 m į kairę pusę.
Atitinkamai dešinysis diskas, aprėpdamas 48 m plotį, atitinka
veidrodinę kairiojo disko barstymo sritį. Taip pasiekiamas 4 zonų
paskleidimo režimas, kuris užtikrina, kad bus išberta tiksliai ir su
kuo mažiau klaidų.
„Bredal“ barstytuvai trąšų grūdelius išsviedžia dideliu greičiu. Tokio
staigaus pagreičio ir mažo išsviedimo kampo (7°)
derinys sumažina jautrumo vėjui pavojų lauko sąlygomis.

> „Bredal“ kontrolinis rinkinys
„Bredal“ kontrolinis rinkinys naudojamas, kai norima praktiškai atlikti
barstymo bandymus siekiant nustatyti optimalų barstymo dengimo
plotą.
Rinkinį sudaro kontroliniai plastikiniai padėklai, įskaitant pertvaras,
matavimo vamzdeliai su laikikliais, piltuvas, grūdelių tvirtumo
matavimo priemonė ir dėžė su sietu, skirta patikrinti grūdelių dydį.

> Nuostatos
Optimalias įvairių rūšių trąšų barstymo nuostatas galite atsisiųsti iš
„Bredal“ svetainės pradinio puslapio.
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1 > Sietas, skirtas patikrinti grūdelių dydį 2 > Kalibravimo rinkinys 3 > Matavimo vamzdelis 4 > „Bredal“ kontrolinį rinkinį sudaro plastikiniai padėklai su
pertvaromis, matavimo vamzdelis, piltuvas, grūdelių tvirtumo tikrinimo priemonė ir sietas 5 > Barstymo bandymas lauke su „Bredal“ mašina ir kontroliniu rinkiniu
(lauke išdėstyti padėklai)
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STANDARTINĖ ĮRANGA

Nerūdijančiojo plieno bunkerio sietas >
Barstant trąšas svarbu, kad bunkeryje būtų sietas, skirtas apsaugoti nuo grumstų, purvo ir kitų dalykų, kurie
gali turėti įtakos barstymo greičiui. Sietas gaminamas iš
nerūdijančiojo plieno

< Hidraulinių žarnų kabinimo skersinė
sija ir hidraulinės sistemos schema
Visos hidraulinės sistemos žarnos surenkamos mašinos
priekyje ir per atraminį žiedą nutiesiamos į traktorių. Kai
mašina atjungta nuo traktoriaus, žarnas galima sukabinti
ant skersinės sijos.

Kopėčios >
Kopėčios barstytuvo gale suteikia galimybę lengviau pasiekti bunkerį.

18

Langeliai >
Priekinėje barstytuvo dalyje yra langelis, pro kurį
lengva stebėti bunkerio turinį.

< Konvejerio juostos įtempimas
Kiekviena konvejerio juosta traukiama hidrauline
pavara per reduktorių. Hidraulinės pavaros sūkiai
valdomi slėgio vožtuvu.

Nerūdijančiojo plieno galinės durelės >
Galinės durelės gaminamos iš nerūdijančio plieno, su nailoniniais kreipiančiaisiais grioveliais, skirtais lengvai sureguliuoti
dureles, pailginti eksploatavimo trukmę ir sumažinti techninę
priežiūrą.
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STANDARTINĖ ĮRANGA

GTV (galios tiekimo velenas) >
Visi barstytuvai yra su plačiakampiu 6z tipo GTV velenu.
Galima užsisakyti su 8z, 20z arba 21z tipo velenu.

< Šviesos diodų žibintai
Ant „Bredal“ barstytuvų montuojami šviesos diodų žibintai su
šoniniais atšvaitais

Nuolaidūs latakai ir konvejerio dozavimo
juosta >
Elektriškai valdomi nuolaidūs latakai su srauto reguliavimu automatiškai pritaikomi pagal pasirinktą darbinį plotį. Mašinoje
montuojamos 2 konvejerio juostos, todėl galima nepriklausomai valdyti kiekvieno iš jų dozavimą dešinėje ir kairėje pusėje.
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Spyruoklinis įtempimo mechanizmas >
Spyruoklinis trapecinių diržų mechanizmas užtikrina, kad jie
bus tinkamai įtempti.

< Barstymo mechanizmas
F8 ir F10 modeliuose montuojama SPC4500-2 diržinė pavara,
barstymo diskai, skirti dirbti 12–36 m darbiniu pločiu ir barstymo
galulaukėse pavara 24–36 m darbiniam pločiui.

Stovėjimo kėliklis >
F8 ir F10 modeliuose montuojamas mechaninis kėliklis.
(Dvigubo veikimo hidraulinis domkratas yra papildoma įranga).
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STANDARTINĖ ĮRANGA

Pasvirimo jutiklis >
Valdymo kompiuteriu sistemoje yra pasvirimo jutiklis, kuriuo užtikrinamas pastovus barstymo greitis,
kai barstytuvas važiuoja kalvotu reljefu.

< Valdymas per ISOBUS magistralę
F8 / F10 modeliai išleidžiami tik su valdymo kompiuteriu sistemomis per ISOBUS magistralę.

Ašis ir stabdžiai >
F8 ir F10 modelių mašinose su hidrauliniais stabdžiais naudojamos tvirtos 10 smeigių BPW ašys.
Taip pat galima užsisakyti pneumatinius stabdžius.
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PADANGOS
> Ratai
Yra daug įvairių galimybių pasirinkti norimą „Bredal“ barstytuvų ratų
įrangą. Barstytuvai naudojami įvairiose skirtingose situacijose ir skirtingomis gamtos sąlygomis.
Dažnai svarbu vengti dirvos suspaudimo, tai dažniausiai pasiekiama
naudojant didesnį paviršiaus plotą, t. y. su didesnio skersmens arba
platesniais ratais. Taip pat svarbu pasirinkti padangų protektoriaus
raštą, kuris geriausiai atitiktų praktines naudojimo sąlygas.
, „Bredal“ siūlo daug skirtingų raštų protektorių, įvairaus dydžio ir
formų padangų. Tad visada pasiekiamas individualius poreikius atitinkantis sprendimas.
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PAPILDOMA ĮRANGA

Kalibravimo rinkinys >
Kalibravimo rinkiniu, patogiai laikomu ant barstytuvo, galima greitai ir tiksliai patikrinti biralinį
barstomos medžiagos tankį.

< Vairuojama ašis
Siekiant nepažeisti želmenų, ypač važiuojant vėlyvuoju sezonu, vienaašiai „Bredal“ modeliai siūlomi su aktyviai vairuojama ašimi.
Ją sumontavus barstytuvas automatiškai važiuoja traktoriaus
ratų vėže, dėl to apsisukant galulaukėse lieka tik vienų ratų
vėžė

Hidraulinė barstymo galulaukėse pavara >
Hidraulinę barstymo lauko pakraščiuose pavarą gali užsisakyti norintieji patogiai perjungti techniką iš lauko į barstymo
pakraščiuose režimą.
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Svėrimo elementai >
Svėrimo elementai užtikrina šimtaprocentinę trąšų
paskleidimo kontrolę. Važiuojant F8 / F10 modeliuose automatiškai nustatoma išeiga
pagal svėrimo elementų duomenis.

< 540–1 000 / 1 000–540 reduktorius
540–1 000 arba 1 000–540 keičiantysis reduktorius skirtas
traktoriams, kurių GTV sūkiai tik 540 arba 1 000 aps./min.
Taip pat galimas ekonomiškas 750–1 000 aps./min. reduktorius.

`H´ diskų rinkinys >
Specialiai sukurta įranga granuliuotam karbamidui, amonio
sulfatui, kalio karbonatui ir kitoms panašioms trąšoms barstyti
didesniu darbiniu pločiu.
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PAPILDOMA ĮRANGA

Nerūdijančio plieno bunkeris >
Norintieji lengviau išvalyti ir atlikti techninės priežiūros darbus gali užsisakyti nerūdijančio plieno
bunkerį.

< Ratų purvasaugiai
Plastikiniai purvasaugiai apsaugo barstymo mechanizmą
ir skleidimo diskus nuo bet kokių ratų pakeliamų medžiagų.

Gaubtas virš barstymo mechanizmo >
Brezento gaubtas apsaugo barstymo mechanizmą ir dozavimo
sistemą.
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Rankiniu būdu valdomas bunkerio dangtis >
Norint apsaugoti bunkerio turinį važiuojant keliais ir barstant,
galima užsisakyti rankiniu būdu atidengiamą ir uždengiamą
bunkerio dangtį

< Bunkerio paaukštinimas
Norint gauti talpesnį bunkerį, galima užsisakyti
su 23 cm bunkerio paaukštinimu

Hidrauliškai valdomas bunkerio dangtis >
Patogu valdyti dangtį pakraunant barstytuvą.
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PAPILDOMA ĮRANGA

Pneumatiniai stabdžiai >
Vietoje standartinė įrangoje komplektuojamų hidraulinių
stabdžių galima užsisakyti 1 arba 2 kontūrų pneumatinius
stabdžius. Be to, siūlome jungtinius hidraulinius ir pneumatinius stabdžius

< Rankinis stabdys
Rankinis stabdys apsaugo barstytuvą su hidrauliniais stabdžiais
jo stovėjimo metu.

„Bredal“ prikabinimo įtaisai >
Vietoje standartinio žiedinio „Bredal“ prikabinimo įtaiso galima
užsisakyti vieną iš dviejų „Bredal“ rutulinių prikabinimo įtaisų,
kurie gali būti su aukšta arba žema vilktimi. Gaminami itin
tvirti komplektai su įmontuotu į korpusą rutuliu ir prikabinimo
įtaisu arba su prikabinimo mechanizmu, pritaikytu 80 mm
skersmens traktoriniams rutuliniams prikabinimo įtaisams.
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9m

36 m
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BARSTYMO PRINCIPAS
F8 / F10 sukonstruoti su 2 dozavimo juostomis, kurios dozuoja nepriklausomai viena nuo kitos. Taip nuolat galima patikslinti trąšų
kiekį, kai traktorius važiuoja į susiaurėjusį lauko ruožą. Važiuojant
toliau siauru ruožu pamažu mažinamas kiekis siauresnėje pusėje
taip, kad būtų užtikrintas tinkamas dozavimas. Toks pat tiesioginės
eigos režimas taikomas judant į likusį lauko plotį, mažiau dozuojant
į likusį lauko plotį nukreiptą pusę.Taigi, visada išbarstomas tinkamas
kiekis – nei per mažai, nei per daug.
Kairėje pavaizduota, kaip pamažu keičiamas barstymo dengimo
plotas, kai barstytuvas juda į susiaurėusį ruožą, ir sumažinamas
kiekis (pažymėta žaliai).
Toliau pavaizduotas skirtingų likusių zonų (lauko pakraščio ir vėžių
lauke) barstymo plotas. Kai likęs plotis mažėja, atitinkamoje pusėje
taip pat mažinamas išmetamas kiekis, dėl to suminis išbarstomas
kiekis lauke visada atitinka nustatytą skaičių.

36 m darbinis plotis lauke pavaizduotas kartu su barstymu galulaukėse.
Įprasta barstymo vėduoklė be likusios lauko dalies.

Barstomos medžiagos kiekis reguliuojamas valdantsektorių per ISOBUS magistralę. Sektoriaus valdymo programą galima rasti daugelyje ISOBUS galinių įrenginių, ji reikalinga barstomo trąšų kiekio
susiaurėjusiuose ruožuose ir likusiose lauko dalyse reguliavimui suaktyvinti. Vienas iš programinės įrangos naudojimo jau esamuose
galiniuose įrenginiuose privalumų yra tas, kad įrangą galima naudoti
ne tik barstytuvuose, bet taip pat ir lauko purkštuvuose, sėjamosiose
ir kitur. Tai yra svarbiausia ISOBUS sistemos idėja.
Kasmet „Bredal“ atlieka daug barstymo bandymų su įvairiomis trąšomis, parduodamomis rinkoje. Nuorodas, kaip nustatyti barstytuvą optimaliai išberti įvairias trąšas, galima atsisiųsti iš interneto svetainės.

36 m darbinis plotis su 27 m pločio likusia lauko dalimi.
Barstymo dengimo ploto centras (pažymėtas žaliai) pastumiamas maždaug 3 m į dešinę nuo vėžės, kartu sumažinamas išberiamas trąšų kiekis.

Stebime ir optimizuojame esamus nustatymus, daug dėmesio skiriame aktyviam barstymui, pvz., galulaukėse modeliuoti ir tobulinti.
Kaip šios srities naujovę, siūlome nepriklausomą nuolaidžių latakų
padėties nustatymą dešinėje ir kairėje barstytuvo pusėse. Kita naujovė yra automatinis išeigos mažinimas lauko pakraščio pusėje, kai
įjungiama barstymo galulaukėse pavara, siekiant tiksliai optimizuoti
barstymo plotą galulaukėse.

36 m darbinis plotis su 18 m pločio likusia lauko dalimi.
Barstymo ploto centras (pažymėtas žaliai) pastumiamas maždaug 10 m į dešinę nuo vėžės ir dar labiau sumažinamas išberiamas trąšų kiekis.

36 m darbinis plotis su 9 m pločio likusia lauko dalimi.
Barstymo ploto centras (pažymėtas žaliai) pastumiamas maždaug 12 m į dešinę nuo vėžės ir gerokai sumažinamas išberiamas trąšų kiekis.
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VALDYMAS KOMPIUTERIU / ISOBUS MAGISTRALĖ
> Isobus magistralė
ISOBUS sprendimas sukurtas bendradarbiaujant su „TeeJet“.Daugiausia dėmesio skiriama vartotojo sąsajai. Siekiama, kad ją būtų
paprasta naudoti nustatant kasdienes funkcijas. F8 / F10 modeliai
skirti išimtinai ISOBUS sprendimui įdiegti.

> sektorių valdymas (iki 12 sektorių)
„Bredal“ sektoriams valdyti naudoja tokią pačią programinę įrangą
kaip ir įdiegtą lauko purkštuvuose. Tai yra daugelio ISOBUS sistemų
galinių įrenginių sudedamoji dalis. Vadinasi, visų naudojamų mašinų
valdymas yra vienodas.

> „Müller track guide III“ važiavimo vedlys
Jei traktoriuje nesumontuotas ISOBUS galinis įrenginys, „Bredal“ gali
pasiūlyti spalvotą liečiamą jį „Müller“ ekraną kartu su visu tvirtinimo
rinkiniu ir GPS antena bei būtina programine įranga. „Müller“ galinį
įrenginį galima naudoti kartu su kitomis ISOBUS priemonėmis, jame
taip pat yra važiavimo vedlio programa.
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F8 / F10 modelių „Bredal“ valdymo kompiuteriu sistema skirta išimtinai ISOBUS. Daug
dėmesio skyrėme sukurti vartotojo sąsają,
kuri būtų paprasta, lengvai suprantama ir
kartu joje būtų visos reikiamos funkcijos.
Programinė įranga sukurta bendradarbiaujant su bendrove „TeeJet“, turinčia ilgametę
žemės ūkio srities sprendimų patirtį. „TeeJeet“ tiekia įrangą „Bredal“ daugiau kaip 25
metus.
Naujausiuose F8 / F10 modeliuose atsirado
daugybė naujų funkcijų, kurių „Bredal“ iki šiol
nesiūlė. Svarbiausios funkcijos yra barstymas susiaurėjusiuose lauko ruožuose ir likusiose lauko dalyse, dozavimo perjungimas
apsisukant galulaukėse.
Be to, įdiegtos kitos naudingos funkcijos,
pavyzdžiui, pasvirimo jutiklis, pagal kurį patikslinamas barstomas kiekis, kai barstytuvas važiuoja kalvotu reljefu – tai užtikrina
labai pastovų dozavimą. Pasvirimo jutiklis
taip pat taikomas svorio signalui patikslinti
taip, kad važiuojant kalvotu reljefu visada
būtų rodomas tikslus svoris.
Nustačius darbinį plotį, nuolaidžių latakų
padėtis nustatoma automatiškai. Be to, važiuojant nuolat patikslinami barstymo parametrai taip, kad visada būtų užtikrinamas
galimai geresnis barstymo plotas, nesvarbu
kaip juda barstytuvas – lėtai ar greitai. Galima lengvai pakeisti nuolaidžių latakų padėtį tiek barstant lauke, tiek galulaukėse,
jeigu to reikia barstymo plotui optimizuoti.
Visas funkcijas galima stebėti veikiant mašinai. Ekrane vairuotojui rodomi įvairių duomenų indikatoriai.
Tekste aprašytosios yra tik kelios iš įvairių
funkcijų, galimų naujai suprojektuotuose
„Bredal“ F8 / F10 modelių barstytuvuose.
Šių funkcijų derinys užtikrina optimalų trąšų
paskirstymą lauke.
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F8
> F8 techninės specifikacijos
Talpa:
Su bunkerio paaukštinimu:
Grynasis svoris:
Suminis ilgis:
St. barstymo mechanizmas:

5,70 m3
7,50 m3
2800 kg
6600 mm
SPC4500-2

Bunkerio ilgis:
Bunkerio plotis:
Mažiausias pakrovimo aukštis:
Didžiausias pakrovimo aukštis:
Mažiausias išorinis ratų plotis:
Didžiausias išorinis ratų plotis:
Didžiausias galimas padangų skersmuo:

3916 mm
2000 mm
2475 mm
2975 mm
2250 mm
2800 mm
Ø2100 mm

F10
> F10 techninės specifikacijos
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Talpa:
Su bunkerio paaukštinimu:
Grynasis svoris:
Suminis ilgis:
St. barstymo mechanizmas:

6,60 m3
8,60 m3
2800 kg
6600 mm
SPC4500-2

Bunkerio ilgis:
Bunkerio plotis:
Mažiausias pakrovimo aukštis:
Didžiausias pakrovimo aukštis:
Mažiausias išorinis ratų plotis:
Didžiausias išorinis ratų plotis:
Didžiausias galimas padangų skersmuo:

4016 mm
2200 mm
2385 mm
2885 mm
2250 mm
2800 mm
Ø2100 mm
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Įranga
o

Hidraulinis stovėjimo domkratas

o

Mechaninis stovėjimo domkratas

o

o

Hidrauliniai stabdžiai

o

o
o

Pneumatiniai stabdžiai
Šviesos diodų žibintų komplektas, pritvirtintas prie plieninio rėmo

o

12–36 m trąšų barstymo įranga

o

o
o
o

o

24–36 m barstymo diskai, Htipas

o

Galios perdavimas, plačiakampis 6z GTV velenas

o

o

SPC4500-2 barstymo mechanizmas

o

o

Barstymo galulaukėse pavara, skirta barstyti galulaukėse

o

Valdymas per ISOBUS magistralę

o
o

Svėrimo elementai
o

o
o

Kalibravimo rinkinys

o

o

Bunkerio paaukštinimas 23 cm

o

o

Nerūdijančio plieno bunkerio sietas

o

o

Tentas, suvyniotas į ritinį, uždengiamas rankiniu būdu, įskaitant užlaidas

o

o

Dangtis, hidraulinis, įskaitant 23 cm bunkerio paaukštinimą

o

o

Gaubtas virš barstymo mechanizmo

o

o

Ratų purvasaugiai, plastikiniai

o

o

540–1 000 reduktorius

o

o

1 000–540 reduktorius

o

o

750–1 000 reduktorius, ekonomiškas

o

o

Nerūdijančio plieno bunkeris

o

o

Nerūdijančio plieno galinės durelės

o

o
o

Barstymo vėlyvuoju sezonu įranga

o

Stebėjimo langelis priekyje

o

o

Kopėčios

o

o

Pakopos bunkerio viduje

o

o
o

Vairuojamoji ašis

o

„Bredal“ prikabinimo įtaisai (žr. išvardytus tipus)
- „Bredal“ 5 000 tipo vilkties kilpa su 35/50 mm kiauryme

o

o

- „Bredal“ 2 500 tipo vilktis

o

o

- „Bredal“ 4 000 tipo rutulinis prikabinimo įtaisas

o

o

- „Bredal“ 5 000 tipo rutulinis prikabinimo įtaisas

o

o
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Negalima

Standartinė

F10
Negalima

Papildoma
pasirenkama

Standartinė

F8

Papildoma
pasirenkama

ĮRANGOS APŽVALGA

F8/F10 MATMENŲ ESKIZAI
„BREDAL“ F8 modelis

„Bredal“ F8 modelis su 520/85R38 ratais.
Barstytuvo talpa be paaukštinimo 5,7 m3

„BREDAL“ F10 modelis

„Bredal“ F10 modelis su 520/85R38 ratais.
Barstytuvo talpa be paaukštinimo 6,6 m3.

F8/F10

PAPRASTA
TIKSLU
PATIKIMA
2041077 F8 LT 03/2017

Daugiau kaip 50 metų „Bredal“ specializavosi aukštos kokybės žemės ūkio paskirties kalkių ir trąšų barstytuvų gamybos srityje. Bendrovės tikslas – gaminti patikimas, tiksliai eksploatuojamas, lengvai valdomas ir prižiūrimas mašinas.
Pastaraisiais metais „Bredal“ gaminių asortimentas išsiplėtė ir apima žiemos sezonui skirtą įrangą – smėlio ir druskos
barstytuvus.
Bendrovės interesams daugelyje „Bredal“ mašinas importuojančių šalių atstovauja vietiniai importuotojai, parduodantys
„Bredal“ barstytuvus ir suteikiantys techninę pagalbą bei techninę priežiūrą.
„Bredal“ įsikūrusi Velje, Danijoje.Čia įrengtos pačios moderniausios patalpos su naujausia įranga, skirta gaminti aukštos
kokybės mašinas.

Bredal A/S . Nimvej 1 . 7120 Vejle . Danija . Tel.: (+45) 75 89 51 77 . info@bredal.com . www.bredal.com

