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Bergmann Podwozie VARIO
korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario

-

POBIERZ KATALOG    KATALOG CZĘŚCI

Podwozie bergmann vario

jedna maszyna wiele zastosowań

Podwozia firmy Bergmann VARIO w wersji tandem lub tridem, to unikalne rozwiązanie
dla gospodarstw, które cenią uniwersalne rozwiązania i optymalne wykorzystanie
maszyn. Szybki demontaż i montaż kolejnej nabudowy pozwala zaoszczędzić pieniądze
przy zakupie i optymalnie wykorzystać maszyny. Na podwoziu możemy nabudować
rozrzutnik obornika, na zapytanie przyczepę objętościową lub beczkę asenizacyjną.
Maszyny Bergmann w systemie Vario są tak skonstruowane, że zmiana zabudowy
następuje szybko i bezproblemowo. System ten pozwala zaoszczędzić pieniądze,
ewentualny czas obsługi i koszt eksploatacji kolejnych podwozi oraz skoncentrować się
na jednej maszynie przy codziennej obsłudze.

zalety systemu  bergmann vario

Czysta pasza

https://korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/vario_pol_2018.pdf?660
https://etk.bergmann-goldenstedt.de/index.php/m/catalogSelection/index/redirect/spc
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W dzisiejszych czasach każde gospodarstwo powinno dążyć do zoptymalizowania
procesów produkcji w taki sposób, aby ograniczyć koszty, z jednoczesnym uzyskaniem
większej wydajności. Koszty, które się ponosi, w dużej mierze zależą od zdrowia
inwentarza i zapewnienia zdrowej paszy. Aby to uzyskać należy unikać kontaktu paszy
z odchodami tak, aby bydło trwało w dobrej kondycji i aby pozyskiwać dużą wydajność
mleczną. Dlatego maszyny do rozrzucania obornika nie powinny służyć jako maszyny
transportowe dla pasz zielonych i należy się wystrzegać takich rozwiązań. W dobie
rozwoju usług rolniczych rolnicy (przedsiębiorcy) chcą wykorzystać swoje maszyny
w 100%. Niestety często kończy się to dodatkowymi kosztami poniesionymi na leczenie
inwentarza. Aby tego uniknąć firma Bergmann wymyśliła system Vario tak, aby gospodarz
nie musiał kupować dwóch osobnych maszyn, tylko wykorzystywał jedno podwozie do
kilku rodzajów nabudowy: rozrzutnika, przyczepy objętościowej, wozu asenizacyjnego.
System ten powstał na podstawie doświadczenia dużych gospodarzy, którzy wiedzą, że
czasami mały błąd lub zaniedbanie w żywieniu zwierząt skutkuje dużymi stratami i
kosztami. Firma Bergmann stawia na rozwiązania trwałe i długofalowe, dlatego oferuje
rozwiązania nietuzinkowe, stawiając sobie wyzwania.

dane techniczne bergmann vario

Rozrzutnik / przyczepa objętościowa, 

 Vario
400

Vario
440

Vario
660

Variosix

wymiary

DMC kg up to
22,000

up to
24,000

up to
31,000

up to
34,000

Prędkość km/h 40 40 40 40

Osie 2 2 3 3

Zawieszenie hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic

podnoszona oś [1] * [1] * [1]* [1] *

skrętna oś [1] * [1] * 1 [2] * 1 [2] *

masa własna kg 3,300 3,750 4,800 5,200



3/12

Nabudowy (rozrzutnik) TSW A
16

TSW A
19

TSW A
19

TSW A
21

Bin

długość mm 5,900 6,900 6,900 7,900

szerokość mm 2,050 2,050 2,050 2,050

wysokość mm 1,250 1,250 1,250 1,250

wysokość talerzy od
podłoża

mm 1,500 1,500 1,500 1,500

pojemność m³ 16,3 19,1 19,1 22,1

masa własna kg 4,860 5,460 5,460 5,960

Moc KW 103-184 118-221 132-257 147-194

Moc h.p. 140-150 160-300 180-350 200-400

Nabudowa (przyczepa
objętościowa)

HT 35 HT 40 HT 40 HT 45

Pojemność m³ 34 39 39 44

masa własna kg 3,300 3,750 3,750 4,250

Moc KW 74-194 96-221 96-221 132-294

Moc h.p. 100-250 130-300 130-300 180-400

* Dane w nawiasie [ ]: za dopłatą

film youtUbe

kliknij aby obejrzeć
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Watch Video At: https://youtu.be/l__iM7i9VP8

AKCESORIA DO PODWOZI BERGMANN VARIO

akcesoria do Bergmann Vario

Przenośnik listwowy w podwoziu Bergmann Vario
Każda nabudowa do podwozia Vario, posiada te same łańcuchy co maszyna w
wersji standardowej z podwoziem.

https://youtu.be/l__iM7i9VP8
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/img-20210818-wa0006_copy.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario#7726
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Mocowanie podwozia Vario
Aby bezpiecznie zmieniać nabudowy, potrzeba uniwersalnych mocnych haków
mocujących na podwoziu Bergmann Vario.

Podpora wraz z dyszlem dolnym podwozie Bergman Vario
Odpowiednia amortyzacja dyszla oraz stopa podporowa, to elementy ułatwiające
codzienną pracę i poprawiające jej komfort.

Podwozie do nabudowy Bergmanna Vario
W zależności od wielkości nabudowy stosowane są dwa podwozia Bergmanna,
tandem oraz tridem.

 
GALERIA PRODUKTU

 

https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/img-20210818-wa0007_copy.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario#7727
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/img-20210818-wa0010_copy.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario#7728
https://korbanek.pl/sites/default/files/akcesoria/img-20210818-wa0013_copy.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/podwozia-vario/podwozie-vario#7729
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Galeria podwozia Vario

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/img-20210818-wa0008_copy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/img-20210818-wa0009_copy.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/img-20210818-wa0012_copy.jpg
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OCEŃ PRODUKT

 

Oceń nasz produkt korzystając z systemu gwiazdek, każda ocena jest dla nas bardzo
ważna.

Dodatkowo oceny pozwalają zainteresowanym zobaczyć opinię o tym produkcie i
dowiedzieć się jak faktycznie inni go postrzegają.

Najbardziej wartościowe są opinie posiadaczy tego sprzętu - zatem jeśli go kupiłeś i
wyrobiłeś już sobie zdanie o nim - pomóż w ocenie widocznego tu produktu, podziel się
z nami twoją opinią.

Brak ocen, bądź pierwszy.

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/img-20210818-wa0014_copy.jpg
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Zadając pytanie na stronie masz gwarancje, że trafi bezpośrednio do naszego
specjalisty zajmującego się daną marką lub modelem.

Nasi produkt specjaliści umieszczą Twoje pytanie na stronie, co pozwoli innym osobom i
Tobie uzyskać odpowiedź na zadane pytanie.

Każde pytanie analizujemy indywidualnie i udzielimy na nie odpowiedzi. Warto pytać, by
uzyskać odpowiedź.

 

 
ZAMÓW POKAZ W SWOIM GOSPODARSTWIE

Przetestuj maszynę osobiście

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć sprawdzenia maszyny w
swoim gospodarstwie. Po wypełnieniu tego formularza w przeciągu paru dni zgłosi się do
Ciebie nasz doradca, który ustali szczegóły prezentacji.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom sprawdzenia maszyny w
warunkach ich gospodarstwa. Pokaz jest darmowy, prezentacja trwa do 4 godzin.
Prosimy nie traktować pokazu jak darmowej usługi.  
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WNIOSEK PROW

Wykorzystaj dotację unijną

Wypełniając formularz poniżej, zgłaszasz firmie Korbanek chęć zakupu tego typu
maszyny przy użyciu wsparcia finansowego pochodzącego z programu PROW.

Po wypełnieniu formularza w ciągu następnych tygodni zgłosi się do Ciebie nasz
doradca, który oceni Twoje szanse na otrzymanie wsparcia, doradzi, z którego programu
skorzystać oraz przeprowadzi Cię przez cały proces wnioskowania. Firma Korbanek
pomaga w prawidłowym przejściu przez procedurę wniosku.  
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ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytaj nas o więcej szczegółów

Wypełniając formularz poniżej zgłaszasz firmie Korbanek chęć uzyskania pełniejszej
informacji o interesującym Cię produkcie. Masz możliwość skontaktowania się i zadania
nam pytań dotyczących interesującej Cię maszyny. Po wypełnieniu formularza w
przeciągu paru dni zgłosi się do Ciebie nasz doradca, który udzieli Ci odpowiedzi na
Twoje pytania.

Naszym celem jest umożliwienie potencjalnym klientom uzyskania wszystkich
niezbędnych informacji, by ułatwić im podjęcie decyzji i wybór nie tylko najlepszej
maszyny, ale przede wszystkim najlepiej dostosowanej do indywidualnych potrzeb
danego gospodarstwa.  
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FINANSOWANIE FABRYCZNE

Tutaj znajdziesz informacje o Finansowaniu maszyny 

CZYM JEST FINANSOWANIE FABRYCZNE?

Finansowanie fabryczne to szansa na korzystny zakup maszyny, którą potrzebujesz już
teraz. Dzięki współpracy z instytucjami finansowymi firma Korbanek może zaoferować
korzystne pakiety kredytowe, których oprocentowanie jest znacznie niższe niż w
przypadku ofert kredytów dostępnych na rynku komercyjnym.

 
CO ZYSKUJESZ DZIĘKI TEJ FORMIE FINANSOWANIA?

Dzięki możliwości skorzystania z korzystnej oferty kredytowej nie musisz obawiać się
m.in. wzrostu kursu Euro. Maszyny które potrzebujesz są dla Ciebie dostępne już dziś.
Decydując się na szybki zakup nie będąc w posiadaniu pełnej kwoty, możesz być pewien,
że dzięki fabrycznemu finansowaniu koszt maszyny będzie znacznie niższy niż w
przypadku tradycyjnego kredytu.
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