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Bergmann Rozrzutnik obornika seria TSW
korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw

-

Pobierz prospekt rozrzutnika Bergmann TSW   Pobierz instrukcję obsług   Katalog części

 
Rozrzutniki obornika Bergmann seria TSW - ładowność od 8000 kg do 23000 kg, jednoosiowe lub na tandemie, skrzynia rozbieżna,
adaptery 2 walcowe poziome + tarczowe o uniwersalnym zastosowaniu. Seria TSW charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i
dbałością o szczegóły, największe najbardziej wytrzymałe napędy oraz potrójne zabezpieczenie przeciążeniowe sprawiają, że są to
najbardziej wytrzymałe rozrzutniki na rynku.

Jedyny w swoim rodzaju uniwersalny adapter 2 walcowy  poziomy + tarczowy, którego cechuje unikalna konstrukcja uzwojenia i kaskad
ślimaka oraz podwójnych noży tnących, po to, aby najpierw rozdrabniać każdy możliwy materiał, a następnie, rzucić go na tarcze
rozsiewające.

Wszystkie duże rozrzutniki posiadają w standardzie łopatki rozsiewające ze stali nierdzewnej, 4 łańcuchy o oczku 14 × 50
powierzchniowo utwardzane specjalnym stopem, oraz wstępnie wyciągane na 130% swojej wytrzymałości tak, aby sprawdzić
wytrzymałość i wstępnie go ułożyć. Rozrzutniki obornika z serii TSW przeszły testy DLG na równomierność rozrzutu i unikalność
konstrukcji.

Rozrzutnik obornika  Bergmann tsw 6240 

Adapter poziomy + tarczowy

 
Rozrzutnik do obornika Bergmann z uniwersalnym adapterem poziomym do wapna, obornika, kurzaka, kompostu i torfu. Bardzo wydajny
system rozrzutu składający się z tarcz i poziomych wałków o unikalnej konstrukcji rozdrabniającej.

Maszyna ta, stworzona jest dla klienta, który wymaga uniwersalności i wytrzymałości. Bardzo duża wytrzymałość maszyn Bergmann w
porównaniu, do konkurencji. Przebiegi rzędu 20000 t/rok pokazują na jakim poziomie producent postawił poprzeczkę dla konkurencji.

Duża szerokość rozrzutu (do 30 metrów) potwierdza się w praktyce a jakość rozdrobnienia i pokrycie rozrzucanym materiałem jest
zawsze na najwyższym poziomie. 

https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/prospekty/bergmann/2016_06_mtsw_pl_prospekt_lr_1_1.pdf?193
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/instrukcja_obslugi_tsw_6240.pdf?413
https://etk.bergmann-goldenstedt.de/index.php/m/catalogSelection/index/redirect/spc


2/9

Mniejsze maszyny  adapter 4 walce

tańsze rozwiązanie

 
Mniejsze rozrzutniki Bergmann, można wyposażyć w adapter 4 walce pionowe. Rozdrobnienie materiału jest równie dobre jak
przy walcach pionowych jednak szerokość robocza jest dużo mniejsza. Takie rozwiązanie sprawdza się na wąskich klinach i małych
polach.
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Dane techniczne Bergmann tsw

rozrzutnik Bergmann TSW

Dane
techniczne TSW

 TSW
2120 E

TSW
2120 T

TSW
3140 E

TSW
3140 T

TSW
4190 S

TSW
5210 S

TSW
5210 W

TSW
6240 S

TSW
6240 W

TSW
7340 S

TS

  1 oś Tandem 1 оś Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tandem Tridem Nad

Dop. masa
całkowita

kg 8.000-
12.000

8.000-
12000

12 000 14 000 16.000-
19.000

16.000-
22.000

16.000-
22.000

24 000 24 000 34 000 Va

Masa własna * kg 4 060 4 780 4 700 5 250 6 320 7 310 8 100 8 940 9 300 11 160 4

Ładowność kg 3.940-
7.940

3.220-
7.220

7 300 8.750
10.750

9680
13.680

8690
15.690

7.900-
13.900

13060
15.060

14 700 22 840

Wymiary
skrzyni

           

Długość mm 4 700 4 700 4 900 4 900 5 600 5 900 5 900 6 900 6 900 7 900

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

Wysokość mm 1 070 1 070 1 070 1 070 1 070 1 320 1 320 1 320 1 320 1 320

Wymiary
maszyny

           

Długość mm 7 520 7 520 7 740 7 740 8 200 8 450 8 450 9 400 9 400 10 400

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

Wysokość * mm 3 260 3 310 3 200 3 300 3 250 3 300 3 440 3 300 3 300 3 300

Wysokość
załadunku

mm 2.400** 2.430** 2.560*** 2.590*** 2.600*** 3.000**** 3.060**** 3.065**** 3.085**** 3.065****
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Objętość* m³ 8,60 8,60 13,10 13,10 14,00 17,00 17,00 19,70 19,70 23,00

Zapotrzebowanie KW 74-118 74-118 81-125 81-125 88-147 103-184 103-184 118-221 118-221 147-294  

mocy PS 100-
160

100-
160

110-170 110-170 120-200 140-250 140-250 160-300 160-300 200-400  

 
zobacz film youtube

kliknij film Bergmann TSW

Watch Video At: https://youtu.be/hdHt8MlrLmY

AKCESORIA DO ROZRZUTNIKÓW BERGMANN

Rozrzutnik Bergmann seria TSW

Deflektor odrzutu w Bergmannie TSW
Bardzo ważnym elementem wyposażenia nowoczesnego rozrzutnika obornika, jest deflektor odrzutu. Stosujemy go we wstępnej
fazie objechania pola dookoła tak, aby wyrzucać obornik tylko na obrzeżu własnego pola w odpowiedniej dawce.

Systemy wagowe Bergmann
Rozrzutniki obornika oraz przyczepy przeładunkowe firmy Bergmann, mogą być wyposażone w system wagowy dwóch rodzajów.
Pierwszy to mniej dokładny, ale tańszy oparty na czujniku ciśnienia w hydraulice zawieszenia. Drugi dokładniejszy, oparty na
elektronicznych sensorach wagowych

https://youtu.be/hdHt8MlrLmY
https://korbanek.pl/sites/default/files/bergmann_tsw_deflektor.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw#6386
https://korbanek.pl/sites/default/files/systemy_wagowe_bergmann.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw#6388
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Oś pojedyncza w rozrzutniku TSW Bergmann
Najmniejsze rozrzutniki Bergmanna są wyposażone w osie pojedyncze.

Osie tandem w rozrzutniku obornika Bergmann
Rozrzutniki w zależności od modelu mogą mieć zastosowane podwozie tandem. Większe modele występują są wyposażone w
zawieszenie hydrauliczne.

Osie tridem w rozrzutnikach Bergmann
Największe rozrzutniki serii TSW wyposażone są w osie potrójne, czyli tridem, system ten oparty jest na siłownikach hydraulicznych.

 
GALERIA PRODUKTU

 
Rozrzutnik Bergmann typ TSW

https://korbanek.pl/sites/default/files/bergmann_stalldungstreuer_m_3140.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw#6463
https://korbanek.pl/sites/default/files/bergmann_stalldungstreuer_m_4190.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw#6459
https://korbanek.pl/sites/default/files/bergmann_universalstreuer_tsw_7340_s.jpg
https://korbanek.pl/producent/bergmann/rozrzutniki-obornika/rozrzutnik-obornika-seria-tsw#6462
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/tsw_6240_bergmann_2.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: 5 (1 głos.)

 
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Masz pytanie zadaj je do specjalisty

https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/rozrzutnik_6240_3.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/bergmann_tsw_6240.jpg
https://korbanek.pl/sites/default/files/wysiwyg/Instrukcje/bergmann/tsw_6240_bergmann.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.
   


