
1/7

Bergmann Rozrzutnik obornika seria M
korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-m

-

POBIERZ PROSPEKT BERGMANN POBIERZ INSTRUKCJE OBSŁUGI POBIERZ KATALOG CZĘŚCI    

rozrzutnik obornika  bergmann m

Uniwersalny adapter

Rozrzutniki serii M - oparte na skrzyni o konstrukcji samonośnej, jednoosiowe lub tandem, adaptery pionowe 4 walcowe. Rozbieżna
skrzynia. Ładowność od 8000 kg do 19000 kg, pojemność od 6,8 do 15,75 m3. Charakteryzuje je dbałość o wykonanie i szczegóły
oraz niezawodność. Seria rozrzutników M powstała na potrzeby małych gospodarstw, które posiadają małe ciągniki oraz małe pola.
Zastosowano w nich adapter 4 walcowy pionowy, który służy do rozrzucania obornika typowo słomiastego. Adapter 4 walcowy bardzo
ładnie rozdrabnia twardy słomiasty materiał na niewielką szerokość roboczą do 12 m.

Zawieszenie oparte na systemie tandemowym stabilizuje maszynę, ogumienie, które stosuje firma Bergmann, to ogumienie przodujących
producentów takich jak NOKIAN, VREDESTEIN, BKT. wykonanie i jakość rozrzutników Bergmann serii M jest na najwyższym poziomie,
potwierdzają to certyfikaty niemieckiego instytutu DLG na równomierność rozrzutu i unikalność konstrukcji. Konstrukcja skrzyni rozbieżna,
która jest unikalnym rozwiązaniem stosowanym przez firmę Bergmann, jest odpowiedzią na zbijanie się masy obornika w końcowym
etapie rozrzutu, jeżeli skrzynia jest rozbieżna, czyli szersza na końcu siły ściskające i zagęszczające się zmniejszają.

 

Rozrzutniki  bergmann seria m

Seria M - jednoosiowe lub tandem ADAPTER 4 walce pionowy

Firma Bergmann posiada bardzo wiele produktów dostosowanych do potrzeb także małych gospodarstw. Na małych areałach lub w
klinach, system rozrzutu z 4 walców pionowych wydaje się rozwiązaniem optymalnym. Seria rozrzutnika Bergmann M posiada
rozwiązania techniczne z dużych maszyn np.: skrzynię rozbieżną, zasuwę skrzyni wraz ze wskaźnikiem położenia, łańcuchy
powierzchniowo utwardzane o wytrzymałości 15 ton na zerwanie, trwałą i solidną konstrukcję samonośną.

Wszelkie przewody hydrauliczne poprowadzone są z boku maszyny, tak aby uniknąć możliwości uszkodzenia ich podczas pracy na polu.
Dbałość o szczegóły i perfekcyjne wykonanie to wizytówka firmy Bergmann dlatego stawiamy produkty tej firmy jako wzór do
naśladowania dla innych producentów. Na szczególną uwagę zasługuje precyzyjnie wykonana konstrukcja samonośnej skrzyni, która jest
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lekka, mocna i łatwa do wyczyszczenia. Precyzyjna i mocna zasuwa skrzyni, wraz ze wskaźnikiem otwarcia na przedniej ścianie, pozwala
na precyzyjne dozowanie rozrzucanego materiału.

dane techniczne rozrzutnik tsw Bergmann seria M

        

MODEL                  M M M M M M

  SERIA    1080 2120 2120 3140 3140 4190

TYP  SW E T SZ E SZ T SZ

Ukł. zawieszenia  1 оś 1 оś Tandem 1 оś Tandem Tandem

Masa całkowita kg 8 000 8.000 -
12.000

8.000 -
12.000

12 000 14 000 16.000 -
19.000

Masa
własna

kg 2 235 3 640 4 360 4 300

Ładowność  5 765 4.360 -
8.360

3.640 -
7.640

7 700 9 150 10.180 -
13.180

Wymiary
skrzyni

     

Długość mm 4 200 4 700 4 700 4 900 4 900 5 400

Szerokość mm 1 800 1 800 1 800 2 050 2 050 2 050

Wysokość mm 570 1 070 1 070 10 870 1 070 1 070

Wymiary
maszyny

       

Długość mm 6 300 7 120 7 120 7 470 7 470 8 000

Szerokość mm 2 070 2 150 2 150 2 500 2 500 2 550

Wysokość* mm 2 670 3 260 3 310 3 200 3 300 3 250

Wysokość
załadunku*

mm 1.900** 2.400** 2.430** 2.560*** 2.590*** 2.600***
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Objętość* m³ 6,8 9,1 9,1 14,1 14,1 15,75

Posuw podłogi hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.

Zapotrzebowanie KW 51 - 88 66 -
103

66 - 103 74 - 110 74 - 110 81 - 125

mocy PS 70 -
120

90 -
140

90 - 140 100 -
150

100 -
150

110 -
170

film youtube bergmann

kliknij film o rozrzutniku

Watch Video At: https://youtu.be/e5vc-bQu2ik

AKCESORIA DO ROZRZUTNIKI OBORNIKA SERIA M

SERIA M AKCESORIA

 
GALERIA PRODUKTU

 
Galeria Rozrzutnik Bergmann seria M

https://youtu.be/e5vc-bQu2ik
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210621_110629.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210621_111310.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.

Ocen: 2 (1 głos.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210621_111255.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/20210621_111407.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/produkty2/bergmann_stalldungstreuer_m_3140.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.  

 
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.
   


