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M-Sarjan lannanlevitysvaunut
BERGMANN lannanlevitysvaunuja on käytetty jo monen vuosikymmenen ajan ympäri maailmaa 
monenlaisten materiaalien levittämiseen. Korkealaatuinen runkorakenne ja ylivoimainen 
alustateknologia takaavat käytettävyyden ja turvallisuuden tasapainoisen kokonaisuuden. 
BERGMANN lannanlevitysvaunut toimivat aina luotettavasti, myös haastavissakin olosuhteissa. 
Pitkän luotettavuuden merkiksi BERGMANN on saanut korkeimman tunnustuksen Saksan 
Maatalousyhdistykseltä laadun, toiminnan ja levitystarkkuuden ansiosta.

Kun vaaditaan erittäin suurta levitystarkkuutta, ovat BERGMANN lannoitteenlevittimet oikea valinta. 
Jokainen levitin voidaan varustaa erilaisella levityskoneistolla, riippuen levitettävästä materiaalista 
ja levitystavasta. Hyvä valikoima lisävarusteita auttaa myös vastaamaan erilaisiin asiakkaiden 
tarpeisiin. ISOBUS-käyttö on myös mahdollista.
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M 1080 SW

M 2120 SX E / T

M 2140 E

M 1080 SW on yksiakselinen lannanlevitysvaunu 
8 tonnin kokonaismassalla. Varustettu 

itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja 
pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. 

Vaunun suunnittelu varmistaa suuren 
hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.

M 2120 SX on yksi- tai teliakselinen 
lannanlevitysvaunu 8-12 tonnin 

kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, 
kartiomaisella teräslavalla ja pienen 

huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun 
suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, 

sekä helpon puhdistettavuuden.

M 2140 E on yksiakselinen lannanlevitysvaunu 
14 tonnin kokonaismassalla. Varustettu 

itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja 
pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. 

Vaunun suunnittelu varmistaa suuren 
hyötykuorman, sekä helpon puhdistettavuuden.

UUTUUS
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M 3140 SZ E / T

M 4190 SZ

M 3140 SZ on yksi- tai teliakselinen 
lannanlevitysvaunu 12-14 tonnin 
kokonaismassalla. Varustettu itsekantavalla, 
kartiomaisella teräslavalla ja pienen 
huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. Vaunun 
suunnittelu varmistaa suuren hyötykuorman, 
sekä helpon puhdistettavuuden.

M 4190 SZ on teliakselinen lannanlevitysvaunu 
16-19 tonnin kokonaismassalla Varustettu 
itsekantavalla, kartiomaisella teräslavalla ja 
pienen huoltotarpeen vaativalla voimansiirrolla. 
Voimansiirtolinjan keskituenta varmistaa 
pitkän toiminta-ajan vaikeissa ja haastavissakin 
olosuhteissa työskenneltäessä.

UUTUUS
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TSW-sarjan tarkkuuslevittimet
BERGMANN on aina pyrkinyt innovatiivisiin ideoihin ja edistanyt merkittävästi tärkeää kehitystä. 
Meidän tarkkuuslevittimemme avulla voidaan vaivatta levittää monia erilaisia materiaaleja, kuten 
kompostia, orgaanista lietettä, kalkkia ja eri rakenteisia naudan ja siipikarjan lantoja erittäin tarkasti, 
isoille alueille pienillä ympäristölle aiheutuvilla vaikutuksilla. BERGMANN tarkkuuslevittimet 
toimivat aina luotettavasti, myös haastavissa olosuhteissa. Levitystarkkuuden korkean tason, 
toimintavarmuuden ja laadun ansiosta BERGMANN levittimet ovat saaneet korkeimman 
tunnustuksen German Agricultural Societyltä (DLG).

Kun vaaditaan erittäin suurta levitystarkkuutta, ovat BERGMANN tarkkuuslevittimet oikea valinta. 
Jokainen levitin voidaan varustaa erilaisella levityskoneistolla, riippuen levitettävästä materiaalista 
ja levitystavasta. Hyvä valikoima lisävarusteita auttaa myös vastaamaan erilaisiin asiakkaiden 
tarpeisiin. ISOBUS-käyttö on myös mahdollista.
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TSW 
2120 E / T

TSW 2140 E

TSW 2120 on yksi- tai 
teliakselinen tarkkuuslevitin 

8-12 tonnin kokonaismassalla. 
Varustettu itsekantavalla, 

kartiomaisella teräslavalla ja 
pienen huoltotarpeen vaativalla 

voimansiirrolla. Vaunun 
suunnittelu varmistaa suuren 

hyötykuorman, sekä helpon 
puhdistettavuuden.

TSW 2140 E on yksiakselinen 
matalarakenteinen 

tarkkuuslevitin 14 tonnin 
kokonaismassalla. Varustettu 
itsekantavalla, kartiomaisella 

teräslavalla ja pienen 
huoltotarpeen vaativalla 
voimansiirrolla. Vaunun 

suunnittelu varmistaa suuren 
hyötykuorman, sekä helpon 

puhdistettavuuden.

UUTUUS
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TSW 
3140 E / T

TSW 4190 S

TSW 3140 on yksi- tai 
teliakselinen tarkkuuslevitin 
12-14 tonnin kokonaismassalla. 
Varustettu itsekantavalla, 
kartiomaisella teräslavalla ja 
pienen huoltotarpeen vaativalla 
voimansiirrolla. Vaunun 
suunnittelu varmistaa suuren 
hyötykuorman, sekä helpon 
puhdistettavuuden.

TSW 4190 S on teliakselinen 
tarkkuuslevitin 16-19 tonnin 
kokonaismassalla. Varustettu 
kartiomaisella, tikastyyppisellä 
rungolla ja matalan 
huoltotarpeen voimansiirrolla. 
Voimansiirtolinjan keskituenta 
varmistaa pitkän toimintajakson 
vaikeissa ja haastavissakin 
olosuhteissa työskenneltäessä.
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TSW 
5210 S / W

TSW 
6240 S / W

TSW 5210 S / W on teliakselinen 
tarkkuuslevitin 16-22 tonnin 

kokonaismassalla. Varustettu 
itsekantavalla, kartiomaisella 

teräslavalla ja pienen 
huoltotarpeen vaativalla 

voimansiirrolla. Levityskoneisto 
on saatavilla lisävarusteena 

kardaanivedolla, vaunu voidaan 
varustaa vaa álla. W-mallissa on 

vaakajärjestelmä vakiona.

TSW 6240 S / W on teliakselinen 
tarkkuuslevitin 24 tonnin 

kokonaismassalla. Varustettu 
kartiomaisella lavarungolla 

ja lujatekoisella, matalan 
huoltotarpeen voimansiirrolla. 

Hydraulinen alusta on vaunussa 
vakiona. Levityskoneisto 

on saatavilla lisävarusteena 
kardaanivedolla ja vaunu voidaan 

varustaa vaa álla. W-mallissa on 
vaakajärjestelmä vakiona.
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TSW 7340 S
TSW 7340 S on kolmiakselinen 
tarkkuuslevitin 34 tonnin 
kokonaismassalla. Varustettu 
kartiomaisella lavarungolla 
ja lujatekoisella matalan 
huoltotarpeen voimansiirrolla. 
Hydraulinen alusta on vaunussa 
vakiona. Vaunun suunnittelu 
varmistaa suuren hyötykuorman, 
sekä helpon puhdistettavuuden. 
Levityskoneisto on saatavilla 
lisävarusteena kardaanivedolla, 
vaunu voidaan varustaa myös 
vaa álla.



Noukinvaunut
Jokainen neljästä BERGMANN noukinvaunusarjasta tarjoaa mukautuvaa teknologiaa asiantuntijoilta 
ammattilaisille niin maatiloilla kuin urakoinnissa. Kaikki vaunut on vakiona varustettu yksilöllisillä 
varusteilla sekä hyvin kehitetyillä noukin- ja silppuamiskoneistoilla, jotka vastaavat korkeisiin 
vaatimuksiin. Noukinvaunut on varustettu säädettävällä noukkimella hellävaraisen ja puhtaan rehun 
korjaamisen mahdollistamiseksi. Vaunuja voidaan käyttää noukinvaunuina tai rehunsiirtovaunuina. 
Vaunut on saatavilla joko purkukeloilla tai ilman, asiakkaan vaatimusten mukaan. ISOBUS ohjaus on 
mahdollinen, vaakajärjestelmä on saatavilla lisävarusteena.
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REPEX-sarja

ROYAL-sarjan neljä 
noukinvaunumallia on saatavilla 

teliakseleilla, tilavuuksissa 
DIN 26,8-30m3. Tässä sarjassa 

on käytössä kaksi roottoria: 
silppurissa ja sullojassa. 

Nämä toimivat täydellisesti 
yhdessä suojellen rehua, 

säästäen voimaa ja nostaen 
kuormauskapasiteettia. 1,940 

mm leveä noukin helpottaa 
puhdasta rehun korjuuta. 

Teoreettinen silpunpituus 34 mm. 
Lehtijousitettu alusta varmistaa 

hyvin reagoivan käsiteltävyyden 
erilaisissa olosuhteissa. 

Hydraulinen alusta saatavilla 
lisävarusteena.

REPEX-sarjan kahdeksan 
noukinvaunumallia on saatavilla 

teliakseleilla, tilavuuksissa DIN 
28,6-35,3 m3. Pohjakuljetin 

on tehty lujatekoisesta 
teräksestä ja se on matala 

etuosassa, jotta rehuvirtaus 
ja polttoainetaloudellisuus 
ovat hyviä. 1,940 mm leveä 
noukin helpottaa puhdasta 

rehun korjuuta. Teoreettinen 
silpunpituus 35 mm. 

Lehtijousitettu alusta varmistaa 
hyvin reagoivan käsiteltävyyden 

erilaisissa olosuhteissa. 
Hydraulinen alusta saatavilla 

lisävarusteena.

ROYAL-sarja
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CAREX-sarja

SHUTTLE-sarja

CAREX-sarjan noukinvaunut 
on saatavilla teliakseleilla, 
tilavuuksissa DIN 37,5-43 m3. 
Hydraulinen alusta 
vakiovarusteena. Vakiona 
myös liikkuva etuseinä sekä 
rehun ohjausläppä etuseinän 
yläosassa. Pohjakuljetin 
on tehty lujatekoisesta 
teräksestä ja se on matala 
etuosassa, jotta rehuvirtaus ja 
polttoainetaloudellisuus ovat 
hyviä. 2050 mm leveä noukin 
varmistaa puhtaan rehunkorjuun. 
Teoreettinen silpunpituus 35 mm.

SHUTTLE-sarjan neljä 
noukinvaunumallia on saatavilla 
sekä teli- että kolmeakselisena 
tilavuuksien DIN 45,5-51 m3

välillä. Hydraulinen alusta 
vakiovarusteena. Kaikki SHUTTLE-
noukinvaunut on varustettu 
liikkuvalla etuseinällä sekä rehun 
ohjausläpällä. Pohjakuljetin 
on tehty lujatekoisesta 
teräksestä ja se on matala 
etuosassa, jotta rehuvirtaus ja 
polttoainetaloudellisuus ovat 
hyviä. 2270 mm leveä noukin 
varmistaa puhtaan rehunkorjuun. 
Teoreettinen silpunpituus 34 mm.
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HTW rehunsiirtovaunut
Nykyaikaisten koneiden käyttö mahdollistaa tehokkaan rehunkorjuun. Yksi tärkeä linkki ketjussa on 
oikea rehunsiirtovaunu. BERGMANN rehunsiirtovaunut on kehitetty sopivaksi jokaiselle tilalle, jossa 
nopeus ja kustannustehokkuus ovat tärkeitä tekijöitä. Jokainen siirtovaunu on vakiona varustettu 
kartiomaisella, pultatulla lavalla, teräksisellä lavapohjalla ja kuljettimella, pohjakuljettimen vedolla 
molemmilta puolilta sekä hydraulisesti ohjattavalla kuormausläpällä etuseinässä. Vaunut voidaan 
varustaa myös hydraulisesti ohjattavalla kuormapeitteellä, sekä vaakajärjestelmällä tarpeen mukaan. 
Myös purkukelat ovat mahdolliset asentaa vaunuihin. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.
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HTW-sarja
BERGMANN tarjoaa viisi eri mallia, DIN 

tilavuuksissa 34-51,3m3. HTW 35 (S), HTW 40 
(S), HTW 45 (S), HTW 50 (S) ja HTW 65 (S). Kaikki 
vaunut on saatavilla purkukeloilla (S) tai ilman.

Kolme pienintä mallia on varustettu teliakselilla, 
HTW 35 (S) ja HTW 40 (S) vaunuissa on keinuteli 

alusta lehtijousilla, HTW 45 (S) vaunussa 
hydraulinen alusta. HTW 40 (S) on saatavilla 

lisävarusteena hydraulinen alusta. Kaksi 
suurinta mallia on varustettu kolmiaksella 

hydraulijousitetulla alustalla.
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GTW-viljansiirtovaunut
Viljansiirtovaunu on logistinen ratkaisu jatkuvasti kulkevan leikkuupuimurin ja pellon reunalla odottavan 
siirtokaluston välillä. Viljansiirtovaunun käyttö lisää merkittävästi leikkuupuimurin suorituskykyä ja 
tehokkuutta. Viljan kuljetuksen lisäksi BERGMANN viljansiirtovaunuja voidaan käyttää myös monien 
muiden materiaalien siirrossa kuten esimerkiksi maissinjyvien, lannoitteiden ym. Lisäksi kylvökoneen 
täyttö on mahdollista. Vaunuissa on matala painopiste, jonka ansiosta ne tarjoavat huippuluokkaista 
ajomukavuutta niin pellolla kuin maantiellä. Lavan sisäpuoli on kokonaan hitsattu, jotta se on saatu 
täysin vedenpitäväksi. Syöttöruuvin uniikki suunnittelu, erikokoisilla väleillä takaa optimaalisen 
viljansiiron sekä tasaisen purkamisen läpi koko vaunun. Pressukansi on lisävarusteena saatavilla kaikkiin 
viljansiirtovaunuihin suojaamaan siirrettävää kuormaa kosteudelta taaten turvallisen kuljetuksen. 
ISOBUS ohjaus on mahdollinen. Kaikissa viljansiirtovaunuissa on suuri kantavuus, johtuen niiden 
pienestä omamassasta.
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GTW 21

GTW 210

GTW 25

GTW 21 on yksiakselinen viljansiirtovaunu 
tilavuudella DIN 21 m3 ja vetotavasta riippuen 
kantavuudella 12 / 13 tonnia (maantie) tai 21 /

22 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h. 
Syöttöruuvin hydraulinen kytkin vakiona 

ruuvin päälle/pois kytkemiseen. Tämä toiminto 
mahdollistaa tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka 

vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi.

GTW 210 on yksiakselinen viljansiirtovaunu 
matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 21 m3. 

Omamassa on 12 / 13 tonnia (maantie) tai 21 / 22 
tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h.

GTW 25 on teliakselinen viljansiirtovaunu 
tilavuudella DIN 25 m3 ja kytkentätavasta 

riippuen omamassa on 20 / 21 tonnia (maantie) 
tai 23 / 24 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 

400 t/h. Syöttöruuvin hydraulinen kytkin vakiona 
ruuvin päälle/pois kytkemiseen. Tämä toiminto 

mahdollistaa tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka 
vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi.

UUTUUS

UUTUUS
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GTW 330

GTW 300

GTW 430

GTW 330 on teliakselinen viljansiirtovaunu 
matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 33 m3. 
Omamassa on 24 tonnia (maantie) tai 35 tonnia 
(pelto). Purkukapasiteetti on 1.100 t/h. Varustettu 
hydraulisella alustalla. Uniikki ominaisuus 
on vakiona oleva Powerband voimansiirto 
hydraulisesti valittavaan syöttöruuvin 
kytkentään päälle/pois myös ruuvin ollessa 
täynnä. Tämä toiminto mahdollistaa 
tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka vaunu ei tulisi 
täysin tyhjäksi. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.

GTW 300 on teliakselinen viljansiirtovaunu 
matalalla vetoaisalla ja tilavuudella DIN 30 m3. 
Omamassa on 22 tonnia (maantie) tai 30 tonnia 
(pelto). Purkukapasiteetti on 400 t/h.

GTW 430 viljansiirtovaunu on kolmiakselinen 
matalalla vetoaisalla varustettu ja tilavuudella 
DIN 43 m³. Kantavuutta on 34 tonnia (maantie) 
tai 46 tonnia (pelto). Purkukapasiteetti on 
1,100 t/h. Varustettu hydraulisesti jousitetulla 
alustalla. Uniikki ominaisuus on vakiona 
oleva Powerband voimansiirto hydraulisesti 
valittavaan syöttöruuvin kytkentään päälle/
pois myös ruuvin ollessa täynnä. Tämä toiminto 
mahdollistaa tyhjennysruuvin tyhjäyksen vaikka 
vaunu ei tulisi täysin tyhjäksi. ISOBUS ohjaus on 
mahdollinen.

UUTUUS
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RRW juurikkaansiirtovaunut
Juurikkaansiirtovaunu on logistinen ratkaisu jatkuvasti liikkuvan nostokoneen sekä auman tai 
kuljetuskaluston, joka odottaa pellon reunassa, välillä. Käytettäessä juurikkaansiirtovaunua voidaan 
merkittävästi lisätä nostokoneen suorituskykyä. BERGMANN juurikkaansiirtovaunut ovat erittäin 
vakaita niiden teräksisen rakenteen ansiosta ja ovat tämän ansiosta hyvin soveltuvia käytettäväksi 
vaikeissakin olosuhteissa. 2 m leveän tyhjennyskuljettimen ansiosta vaunujen siirtokapasiteetti on 
jopa 2,100 tonnia tunnissa. Erittäin joustava siirtokuljetin, jossa on samanaikainen puhdistustoiminto, 
voidaan taittaa kolme kertaa ja soveltuu näin kaikkiin olosuhteisiin, jopa tyhjennyskorkeuteen 4,2 m 
saakka. Molemmissa malleissa on hydraulisesti jousitettu alusta mukavaan ajoon niin tiellä kuin pellolla. 
Maksimaalinen maaperän tiivistymisen estäminen voidaan saavuttaa lisävarusteisella rapuohjauksella. 
Rengaspaineensäätö on myös saatavilla lisävarusteena. ISOBUS ohjaus on mahdollinen.
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RRW 400

RRW 500

RRW 400 juurikkaansiirtovaunu 
on varustettu hydraulisella 

teliakselistolla. Alusta on 
vaihtolava-alusta, joten 

sitä voidaan käyttää myös 
muilla lavoilla (lannanlevitin 

tai säilörehu). RRW 400 on 
tilavuudeltaan DIN 39 m³ 

ja voidaan tyhjentää noin 
45 sekunnissa. Vaunun 

kokonaismassa on 24 tonnia 
(maantie) tai 36 tonnia (pelto).

RRW 500 juurikkaansiirtovaunu 
on varustettu kolmiakselisella 

hydraulisella alustalla. 
Vaunun tilavuus on DIN 50,7 

m³ ja se voidaan tyhjentää 
noin 60 sekunnissa. Vaunun 
kokonaismassa on 34 tonnia 

(maantie) tai 52 tonnia (pelto).
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VARIO vaihtolavajärjestelmä
VARIO-sarjan teli- ja kolmiakselisiin vaunuihin voidaan yhdistää erilaisia lavoja. Järjestelmän ansiosta 
alustan kapasiteettia voidaan käyttää tehokkaasti läpi vuoden. Valikoimissa on täsmälevittimiä, rehu- ja 
juurikaslavoja sekä säiliöitä. Vaunuja on saatavilla kaksi teliakselista (kokonaismassoiltaan 22 ja 24 tonnia) eri 
pituuksilla, sekä kolmiakselinen (34 tonnin kokonaismassalla). Kaikki VARIO-vaunut on varustettu hydraulisesti 
jousitetulla alustalla ja vetoaisalla optimaalisten ajo-ominaisuuksien saavuttamiseksi, myös vaativissa 
maastoissa. Nostettava etuakseli ajomukavuuteen tiellä, rengaspaineen säätöjärjestelmä maan tiivistymisen 
ehkäisemiseen ja vaakajärjestelmä tarkkaan työskentelyn dokumentointiin saatavilla lisävarusteina. 
Vaihdettavat lavat on varustettu Jost Twist-Lock kiinnityksillä, joita on hyödynnetty pitkään konttien 
kuljetuksissa rekoilla. Tämä mahdollistaa turvallisen ajamisen myös vaativissa maastoissa.
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VARIO 440 alusta

RRW A 400 juurikkaansiirtolaite

VARIO 440 alustan kokonaismassa on 24 tonnia ja se soveltuu TSW A 19 levittimelle, HT 40 rehukontille sekä RRW A 400 
juurikkaansiirtokontille. Se eroaa VARIO 400 alustasta vain kokonaismassaltaan, sekä pituudeltaan. VARIO 400 alustan 
kokonaismassa on 20-22 tonnia ja se soveltuu TSW A 16 levittimelle sekä HT 35 rehukontille. Yksilölliset lavajärjestelmät 
mahdollistavat myös kolmansien osapuolten tuotteiden käytön.

RRW A 400 juurikkaansiirtolaite on varustettu omalla hydrauliikalla. Kuten muutkin lavat, myös juurikkaansiirtolaite säilytetään 
tukijalkojen varassa kun sitä ei käytetä. Alustaa voidaan tällöin käyttää muiden lavojen kuljettamiseen.
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HT 35 
rehukontti

TSW A 19 
täsmälevitin

RRW A 400 juurik-
kaansiirtolaite

HT 35 rehukontti vastaa kooltaan HTW 35 
rehuvaunua ja sen tilavuus on DIN 34 m³. 
Se soveltuu VARIO 400 alustaan.

TSW A 19 täsmälevitin vastaa kooltaan TSW 6240 
levitintä ja sen tilavuus on DIN 19,7 m³. Se sopii 
VARIO 440 alustaan.

RRW A 400 juurikkaansiirtolaite on sama kuin 
RRW 400 ja sen tilavuus on DIN 39 m³. 
Se soveltuu VARIO 440 alustaan.
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VARIOSIX alusta

TSW A 21 täsmälevitin ja HT 50 rehukontti

VARIOSIX alustan kokonaismassa on 34 tonnia ja se soveltuu TSW A 21 täsmälevittimelle ja HT 50 rehukontille. Yksilölliset 
lavajärjestelmät mahdollistavat myös kolmansien osapuolten tuotteiden käytön.

Täsmälevitin ja rehukontti ovat kaksi BERGMANNIN omaa järjestelmää VARIOSIX alustalle. Kuten kaikki muutkin 
lavajärjestelmät, myös nämä säilytetään tukijalkojen varassa kun niitä ei käytetä. Alustaa voidaan tällöin käyttää muiden lavojen 
kuljettamiseen.
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HT 50 
rehukontti

TSW A 21 
täsmälevitin ja 
HT 50 rehukontti

Säiliö lietteelle

HT 50 rehukontti vastaa kooltaan HTW 50 
vaunua ja sen tilavuus on DIN 44 m³. Se sopii 
VARIOSIX alustaan.

TSW A 21 täsmälevitin vastaa kooltaan TSW 7340 
levitintä ja sen tilavuus on DIN 23 m³. Se sopii 
VARIOSIX alustaan.

Yhdistelmät muiden valmistajien lavoihin 
ovat mahdollisia. Tämä tarkoittaa, että 
alustoja voidaan käyttää myös BERGMANN 
tuotevalikoiman ulkopuolella. Säiliö lietteelle on 
esitettynä tässä.



Yksilölliset koneet
BERGMANN tarjoaa myös räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille esim. itsekulkevien koneiden 
lavoja sekä puoliperävaunuja traktoreille. Tämän ansiosta levittimiä, rehuvaunuja ja 
säiliöitä kuten myös muita lavoja voidaan sovittaa sinun yksilöllisiin tarpeisiin. Kysy meiltä!
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Mercedes-Benz
Actros

Holmer 
Terra Variant

Mercedes-Benz
Actros

TSW A 19 täsmälevittimellä

TSW A 19 täsmälevittimellä

HT 45 rehukontti kuormasuojalla
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Puoliperävaunu 
ja traktori

Dolly

Mercedes-Benz
Zetros

HT 65 rehukontti teliakselisella 
puoliperävaunulla

HT 65 rehukontilla ja kolmiakselisella 
perävaunulla

HT 65 rehukontti kuormasuojalla
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BERGMANN, menestyksekäs, keskisuuri, per-
heomisteinen yritys kolmannessa sukupolvessa. 
Yritys on toiminut Saksan Goldenstedtissä jo 120 
vuotta.

Meidän toimintaamme määrittävät 
perinteiden tuntemus sekä innovaatinen 
vahvuutemme. Huipputekniset koneemme 
niin levitykseen kuin nurmenkorjuuseen, 
viljankorjuuseen ja kuljetusratkaisuihin täyttävät 
korkeimmat laatustandardit ja ovat käytössä 
maailmanlaajuisesti joka päivä.

Vahvana ja luotettavana kumppanina 
maataloussektorilla, me suunnittelemme ja 
tuotamme käytännöllisiä maatalouskoneita 
asiakkaillemme tehtaassamme Goldenstedtissä. 
Yrityksemme fi losofi a, tavoitteemme ja 
sitoutumisemme on

Laatua „Tehty Goldenstedtissä“
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BERGMANN jälkimarkkinointi
Asiakastyytyväisyys on tärkein prioriteettimme

Meidän palvelumme ei lopu siihen kun kone on myyty 
asiakkaalle. Palvelemme asiakkaitamme kumppanuussuhteella 
kaikkina aikoina.

Huoltoteknikkomme tarjoavat yksilöllistä neuvontaa 
paikanpäällä, mikäli tarpeen, sekä puhelimitse vian etsintää.

Asiakaspalvelumme on aina valmiina kuuntelemaan Teidän 
kysymyksiänne!

Olemme tavoitettavissa kellon ympäri hätäpalvelumme kautta!

Todistettu laatu:
„Tehty Goldenstedtissä“
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BERGMANN laatua „Tehty Goldenstedtissä“ –
käytössä maailmanlaajuisesti
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BERGMANN laatua „Tehty Goldenstedtissä“ –
käytössä maailmanlaajuisesti
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Tuotevalikoimamme 
kattaa oikean koneen 
jokaiseen työhön.

 Lannanlevitysvaunut
 Täsmälevittimet
 Noukinvaunut
 Rehunsiirtovaunut
 Vaihtolavavaunut
 Viljansiirtovaunut
 Juurikkaansiirtovaunut
 Itsekulkevat laitteet

Ludwig Bergmann
International Sales GmbH

Hauptstraße 64 - 66  
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de


