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Kombi-Senážovací vozy

50 let zkuseností s konstrukcí 
a vyrobou senázovacích vozu´
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Carex

BERGMANN-CAREX nabízí vyzrálou systémovou techniku od
specialistů, určenou profesionálním zemědělským podnikům 
a podnikatelům ve službách. Všechny stroje jsou sériově dodávány 
s exklusivním vybavením a důmyslně řešeným systémem nakládání 
a řezání, splňujícím nejvyšší požadavky na kvalitu zpracování píce. 
Vůz je dle přání dodáván v provedení K (model bez dávkovacích válců)
nebo S (model s dávkovacími válci).

Na čtyřech robustních ocelových
řetězech s články 14 x 50 mm
(celková mez pevnosti: 
4 x 25t = 100t) jsou našroubovány
masivní dopravní lišty. To zaručuje
maximální životnost a funkčnost - 
i při extrémním, dlouhodobém
namáhání.

Konstrukce vozů CAREX je navržena v souladu s nejnovějšími požadavky:
Rám s uzavřenou celoocelovou konstrukcí, pozinkované a práškově
lakované trapézové plechy garantují dlouhou životnost. Pro optimální
vykládání je na čele vozu namontován ukazatel postavení zadního víka. 
Na přání dodávané hydraulické ovládání horní části předního čela usnadňuje
plnění vozu řezankou při použití vozu s řezačkou.

Optimální tok materiálu od sběrače 
s přidržovacím válcem řádku přes rotor až
do přední snížené části ložného prostoru.

Inovativní technika od specialistů 

s

Perfektní a vůči píci šetrné předávání
materiálu díky minimální vzdálenosti řízeného
sběrače od robustně dimenzovaného rotoru
s 15 mm širokými zuby, uspořádanými po
obvodu rotoru spirálově v 8 řadách.

s

Objemný ložný prostor se
sníženou přední částí podlahy je
optimálně plněn širokým dopravním
kanálem.

s
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Nová koncepce pohonu...
...odpovídající nejnovějším trendům

Oboustranný pohon podlahového
dopravníku s vysoce dimenzovanou
převodovkou má minimální nároky na
údržbu a vysokou životnost. Posuvný
pohon je standardně vybaven
hydraulickým dvoustupňovým
řazením (na obrázku s přídavným
pohonem dávkovacích válců).

sZcela nová koncepce pohonu generuje
vysoké kroutící momenty teprve tam, kde
jsou potřebné. Moderní planetová
převodovka má při své kompaktní
konstrukci výrazné výkonové rezervy a je
díky tomu určena pro největší traktory.

s
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Mozuosti nasazení CAREX:
- Senázovací vuz
- Vuz na prepravu rezanky

(napr. travní senáz,
kukuricná siláz, GPS,
drevní stepka)

s
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Agresivní zuby dávkovacích válců (výbava na
přání) rovnoměrně a s velkým vykládacím
výkonem rozprostřou dovezený materiál na
povrch sila.

Rychlé vyprázdnění

35 mm - krátkořezné řezací ústrojí se 14
noži v jedné rovině se stará o optimální řez.
Každý nůž je samostatně jištěn proti cizím
předmětům a díky dlouhému pozvolnému
řezu garantuje nejlepší kvalitu senáže.

Demontáž a montáž nožů je záležitostí
několika sekund a není k ní potřebné žádné
nářadí. Nosník nožů je díky vysokému zdvihu
zalamovacího oje velmi dobře přístupný.
Důležité funkce řezacího ústrojí lze pohodlně
ovládat pomocí spínačů na boku vozu.

...od sběru až po vyložení

s

Nejvyšší výkon...

4



Přesvědčivá technika...
...k užitku poskytovatelů služeb a velkých podniků

Ovládání
Komfortní

ovládání
BERGMANN 
BCT 20 
(sériové vybavení)

s

Na přání je
dodáván terminál
CCl 200 (ISOBUS
kompatibilní) 
s velkým displejem,
dotykovou
obrazovkou a 12
funkčními tlačítky.

s

Na přání: Hydraulické
vyrovnávání náprav rozděluje
zatížení rovnoměrně na obě
nápravy. Velký rozsah
vyrovnávání náprav (až 300 mm)
zaručuje perfektní jízdní vlastnosti
vozu zejména v nerovném terénu.

s

4-pérový tandemový agregát 
s třikrát uloženými parobolickými
pružinami a náběhově řízená náprava 
s hydraulickým blokováním se starají
o perfektní stabilitu při průjezdu silem,
při jízdě na poli i po silnici.
Vzduchové brzdy s dvojím vedením a
automatickým zátěžovým regulátorem
jsou v sériové výbavě.

s

Sériově dodávané hydraulicky
zalamované tažné oje a kulové 
spojení K80. 
Úzké provedení tažného oje zaručuje
vynikající manévrovatelnost. 
Na přání: Nucené řízení.

Na přání
dodávaný opěrný
válec sběrače
podporuje
výškové vedení
kopírovacích kol 
v nerovném nebo
měkkém terénu.

s

5



T
s
c
h
e
c
h
is

c
h
 0

3
/2

0
1
6

H
A

U
S 

D
ER

 W
ER

BU
N

G
V

er
de

n

Ludwig Bergmann GmbH · Maschinenfabrik
Hauptstraße 64-66 · 49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0 · Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
www.bergmann-goldenstedt.de · info@l-bergmann.de
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. Technická data

Na přání:

Kola
Možnost pneu. 
22.5" a 26.5"  

Hydro-pneumatické
odpružení oje  
Hydraulický podvozek
Nucené řízení 
Plnící automatika 
Hydraulické ovládání
horní části čelní stěny
Laod Sensing-systém
ISOBUS - 
komfortní ovládání  
Opěrný válec sběrače  
Zakrytí rotoru
Centrální plně
automatické mazání 
Různé varianty
osvětlení 

Rozmetadla hnoje - Univerzální rozmetadla - Vozy na řezanku - Překládací vozy - Vario-výměnné systémy - Speciální stroje  

Rozměry a hmotnosti                                        Carex 38 S                                           Carex 39 K
Délka                                    mm                            10.700                                                  10.700
Šířka                                     mm                             2.550                                                    2.550
Výška                                   mm                             4.000                                                    4.000
Světlá výška sběrače           mm                             ~450                                                     ~450
Světlá výška sběrače při 
zvednutém zalamovacím oji mm                             ~700                                                     ~700
Pohotovostní hmotnost        kg                              9.440                                                    8.940
Přípustná celková 
hmotnost                              kg                             24.000                                                  24.000
Užitečná hmotnost               kg                             14.560                                                  15.060
Ložný objem při 
středním stlačení*                  m3                               68,4                                                      70,2
Ložný objem podle 
DIN 11741*                           m3                                38                                                         39
Délka řezanky                      mm                               35                                                         35
Počet nožů                            ks                                41                                                         41
Záběr sběrače                     mm                             1.940                                                    1.940
Potřebný výkon                    KW                           110-257                                                110-257
                                             HP                           150-300                                                150-300
* v závislosti na vybavení




