
Modelové řady:
Rozmetadla chlévského hnoje M
Univerzální rozmetadla TSW

BERGMANN – program rozmetadel
Pro efektivní nasazení



M 1080
Jednonápravové . 8 t

Rozmetadlo hnoje M 1080 s kónickou celoocelovou vanou, 4-válcovým 
rozmetacím ústrojím a na přání s nástavci bočnic. Velmi pevné tepelně zušlech-
těné trhací zuby na šnekovicích jemně rozdrobí rozmetaný materiál, takže na
polích a loukách následně dojde k jeho rychlému a rovnoměrnému rozkladu.

Podlahový hrabicový dopravník je
napínán zepředu. Tvrzené články 
jednotlivých ocelových řetězů s 
pevností v tahu 15 t  zajišťují spoleh-
livý posun materiálu k rozmetacímu
ústrojí. Hydraulické trubky jsou 

vedeny po stranách nástavby. 
Rozmetadlo se tak může snadno 
čistit.

M 1080 M 2120 M 3140

Přímý pohon rozmetacího ústrojí SW.

Samonosná vana nepotřebuje spodní nosný
rám, takže se zde nemohou usazovat žádné
nečistoty. Potřebné časy na údržbu a čištění
jsou díky tomu minimální.

Kónická celoocelová vana s velmi odolnými
řetězy podlahového dopravníku a stabilními
posuvnými lištami.
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M/TSW 2120
Jednonápravové & Tandem . 8 - 12 t

M 2120 SX E jako 
jednonápravové k 
profesionálnímu rozmetání
chlévského hnoje.

Celoocelová vana bez základového
rámu šetří hmotnost a usnadňuje
čištění rozmetadla.

Nájezdová brzda s couvací automa-
tikou v kombinaci s odpruženým
tažným ojem - výjimečné v této
kategorii! 

Také v kombinaci s dvouhadicovými
vzduchotlakými brzdami jsou jedno-
nápravové a tandemové vozy na
přání dodávány s odpruženým 
tažným ojem pro horní nebo dolní
připojení.

Masivní, v krátkých vzdálenostech
našroubované lišty podlahového
dopravníku zaručují optimální přísun
naloženého materiálu k rozmetacím
válcům. 

Univerzální rozmetadlo TSW 2120 – se stavěcím 
hradítkem a širokozáběrovým rozmetacím ústrojím.
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M/TSW 3140

Talířová 
převodovka

Volnoběžky

Kloubový hřídel 
s volnoběžkou

Pohon 
frézovacího ústrojí

Hlavní převodovka

Talířová převodovka

Kontrola otáček horního
rozmetacího válce

Vačková spínací spojka
kloub. hřídele traktoru

Modely M/TSW 3140 jsou na přání
dodávány s odpruženým horním nebo 
dolním připojením – záruka vysokého 
jízdního komfortu a dobré jízdní stability.

▲

▲

M 3140 SZ v provedení Tandem pro 
profesionální rozmetání chlévského hnoje.

Univerzální rozmetadlo TSW 3140 je kompaktní,
masivní rozmetadlo vyhovující nejvyšším požadavkům.
Díky dvoutalířovému vysoce výkonnému rozmetacímu
ústrojí se dosahuje exaktního rozmetacího záběru 25
a více metrů.

Způsob stavby rozmetadla pomocí 
samonosné konstrukce minimalizuje nároky na
čištění a maximalizuje jeho užitečné zatížení.

Jednonápravové & Tandem . 12 - 14 t

Systém pohonů s centrálním jištěním a vysoce dimenzovanými převodov-
kami se stará o dlouhodobý spolehlivý provoz.
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M/TSW 4190

Nástavba je tvořena kónickou celoocelovou
vanou s mimořádně širokým mostem a vy-
sokou ložnou kapacitou. Vana je tak těsná,
že může být dopravován a rozmetán i ka-
šovitý materiál.

Silně dimenzovaná převodovka
posuvné hřídele podlahového
dopravníku se stará o spolehlivou
dopravu nejrůznějších rozmetaných
materiálů k rozmetacímu ústrojí.Pomocí z traktoru viditelného

automatického napínacího 
zařízení, lze zepředu velmi
snadno dodatečně seřídit 4
řetězy hrabicového dopravníku.
Tím je dána vysoká míra 
spolehlivosti a klidný chod
podlahového dopravníku.

Konstrukce rámu je velmi kompaktní, dolní a horní rám, bočnice a klanice
jsou vzájemně pevně svařeny. 

M 4190 SZ v provedení 65 km/h. Rozmetadlo chlévského hnoje s kónickou
celoocelovou vanou a 1,40 m rozmetacím ústrojím SZ.

Tandem . 16 -19 t
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M/TSW 5210 . A 16

Oddělené jištění 
s kontrolou otáček

Talířová 
převodovka

Vačkové spínací spojky

Kloubový hřídel 
s volnoběžkou

Vačková spínací spojka

Hlavní převodovka

Kontrola otáček obou
rozmetacích talířů

Talířová převodovka

Kontrola otáček horních
rozmetacích válcůPohon frézovacího

ústrojí

Hydraulicky ovládané zařízení pro hraniční
rozmetání zabraňuje znečištění silnic, cest,
vodních toků apod. rozmetaným materiálem
(výbava na přání).

Čtyři 14 x 50 mm silné řetězy z kruhové oceli
jsou uloženy hluboko v unášecích řetězových
kolech (malé opotřebení).

S-série s přesným výškovým ukazatelem
polohy stavěcího hradítka a na přání 
dodávaným centrálním mazáním, 
zaručujícím rovnoměrný přívod maziva 
do všech mazacích míst. Podstatně 
se tím sníží nároky na údržbu.

Exaktní, normám
odpovídající rozmístění
vápna a nejrůznějších
zemědělských 
aplikačních materiálů
dnes patří k důležitým
úkolům v zemědělství.

Univerzální rozmetadla BERGMANN – bezpečnost
a spolehlivost.

Všechny prvky jsou do detailu jasně a přehledně uspořádány a pečlivě vzá-
jemně sladěny. Pomocí dvoutalířového vysoce výkonného rozmetacího
ústrojí se dosahuje přesného rozmetání na 25 a více metrů.

Tandem . 16 - 22 t

6

▲



M/TSW 6240 . A 19

Oddělené jištění  (od TSW 5210 S) - pro frézovací
válce a rozmetací talíře. Před frézovacím ústrojím
a před každým rozmetacím talířem jsou umístěny 
přetěžovací spojky, chránící ústrojí a převodovky před
přetížením. Funkce zastavení podlahového dopravníku
přeruší při náhlém poklesu otáček okamžitě přísun
materiálu k oběma agregátům (výbava na přání).
Zabrání se tak poškození rozmetadla při jeho ucpání.

Rozmetadlem TSW 6240 mohou být přesně a ekonomicky aplikovány
velké dávky, jako v tomto případě chlévský hnůj, nebo jiná organická hnojiva. 

Kardanový pohon
se dodává pro 2-
válcové i 3-válcové
rozmetací ústrojí.

Hydrostatický systém pérování. Všechna
kola jsou stejnoměrně zatěžována. Velký 
rozsah pérování (až 300 mm) zaručuje
nejlepší jízdní vlastnosti rozmetadla
i v nerovném terénu.

Požadavky na exaktní a rovnoměrné rozmístění různých rozmetaných mate-
riálů budou stále vyšší. S inovativní a vyzkoušenou dávkovací a rozmetací
technikou nabízí BERGMANN podnikům všech velikostí ta správná technická
řešení.

Tandem . 22 - 24 t
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TSW 7340 S . A 21

Univerzální rozmetadla BERGMANN jsou nasazována vždy, když se jedná o náročné rozmetání s požadavky na vysoké
výkony.

TSW A 21 speciální nástavba (cca. 34 m3) 

Oboustranný pohon 
podlahového dopravníku 
velkoryse dimenzovanými 
převodovkami přináší minimální
nároky na údržbu. S tímto 
provedením lze bez problémů 
a velmi přesně dávkovat i nej-
těžší rozmetací materiály.

Tridem . 34 t
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Speciální výroba

Mercedes Actros s nástavbou BERGMANN pro samojízdné podvozky (cca
27 m3) k rozmetání chlévského hnoje a vápna pomocí vedlejšího pohonu
kloubovým hřídelem.

Rozmetací nástavby BERGMANN lze namontovat na všechny běžné
typy nákladních automobilů.

Holmer Terra-Variant 500/600 s nástavbou
BERGMANN pro samojízdné podvozky,
vybavenou vážícím zařízením. Rozmetací
ústrojí je poháněno vysoce výkonným 
hydraulickým motorem.

Dávkovací zásobník: 10 m3-kontejner s 
trhacími válci a vážícím zařízením. Přívod
materiálu do předzásobníku bioplynové 
stanice probíhá po rozdrobení materiálu. 
Na zakázku lze dodat dávkovací zásobník 
až do objemu 60 m3.
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Ovládání

E-řízení Light – jednoduché

Elektromagnetické přestavení 
podlahového dopravníku:

E-řízení Light nabízí jednoduché
a přesné nastavení rychlosti 
podlahového dopravníku otočným
potenciometrem. 

E-řízení - robustní

PILOTBOX:

Pomocí spínačů na robustním
Pilotboxu se ovládají všechny 
důležité funkce rozmetadla – jako
jsou např. náběhově řízená
náprava, stavěcí hradítko, zadní
víko. Změna rychlosti podlahového
dopravníku se provádí otočným
potenciometrem. 

BCT20 - komfortní

BERGMANN komfortní ovládání
BCT20:

Ovládání BCT 20 s podsvícenou fólio-
vou klávesnicí, displejem a jednodu-
chou, logickou stavbou obsahuje velký
počet funkcí. Volně lze programovat
různé průběhy pracovních operací. Má
zabudováno jednoduché počitadlo fůr
příp. počitadlo hodin provozu, na přání
lze vybavit regulací rozmetací dávky.

CCI200 – orientované do budoucnosti

ISOBUS Terminál CCI 200:

Na přání je dodáván ISOBUS kompatibilní terminál CCI200 – použitelný i s dal-
šími ISOBUS kompatibilními přístroji podle ISO 11783. Umožňuje ovládání přes 
dotykový displej, velká obrazovka dovoluje přehledné ovládání stroje. Terminál 
disponuje podsvíceným pozadím a nabízí různá uživatelská rozhraní, jako např.
USB, WLAN, videovstup, apod. CCI 200 obsahuje veškeré funkce ovládání 
BCT 20. Na přání lze prostřednictvím CCl200 ovládat další prvky jako jsou 
kontrola úkolů u GPS podporovaných aplikací, vážící zařízení a ovládání funkcí
„smartCHASSIS“ (řízení prokluzu, regulace náklonu, stabilizace výkyvů a vážící
zařízení).
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Rozmetací ústrojí

Pohon frézovacího ústrojí pomocí 2 vysoce odolných válečkových řetězů 1 1/4“.
Pružinové napínače zaručují optimální napnutí řetězů a tím maximální kvalitu práce
frézovacích válců. Podlahový dopravník je poháněn ze 2 stran – vlevo a vpravo
namontovanými speciálními olejovými převodovkami s čelním ozubením (od TSW
5210 S). 4 velmi odolné řetězy z kruhové oceli (14 x 50 mm) s celkovou pevností
v tahu 100 t, na kterých jsou našroubovány robustní a nahoře uzavřené unášecí lišty,
vedou rozmetaný materiál bezpečně k drobícím válcům.
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Rozmetací ústrojí rozmetadel chlévského hnoje M

Univerzální rozmetadla TSW

SM 1.35 m SL 1.50 m - LU I ST 1.80 m

SW 1.30 m

SM 1.35 m - LU I SH 1.40 m - LU I

SX 1.40 m SZ 1.40 m SY 1.70 m

▲

DLG - prověřeno a osvědčeno. Díky své
vysoké úrovni obdržela rozmetadla 
BERGMANN od německé zemědělské 
společnosti DLG nejvyšší ocenění za 
funkčnost a kvalitu s mimořádně vynikající
přesností rozmetání. 
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Rozmetadla chlévského hnoje M

Technická M 1080 M 2120 M 2120 M 3140 SZ E M 3140 SZ T M 4190 M 5210 M 6240 M A M A MA M A
data SW E T SZ SY SY 16 19 19 21

Jednoosé Jednoosé Tandem Jednoosé Tandem Tandem Tandem Tandem Nástavba Nástavba Nástavba Nástavba
Přípustná celková 8.000 8.000 – 8.000 – 12.000 14.000 16.000 – 16.000 – 24.000 Vario Vario Vario Variosix
hmotnost kg 12.000 12.000 19.000 22.000 400 440 660
Vlastní hmotnost kg 2.235 3.640 4.360 4.300 4.850 5.820 6.810 8.440 4.260 4.860 4.860 5.360
Hmotnost kg 5.765 4.360 – 3.640 – 7.700 9.150 10.180 – 9.190 – 15.560nákladu 8.360 7.640 13.180 15.190
Rozměry nástavby
Délka m 4,20 4,70 4,70 4,90 4,90 5,40 5,90 6,90 5,90 6,90 6,90 7,90
Šířka m 1,80 1,80 1,80 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Výška m 0,57 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Rozměry vozidla
Délka m 6,30 7,12 7,12 7,47 7,47 8,00 8,45 9,40
Šířka m 2,07 2,15 2,15 2,50 2,50 2,55 2,55 2,55
Výška m 2,67 3,26 3,31 3,20 3,30 3,25 3,25 3,30
Překládací výška/série m 1,72 2,33 2,38 2,45 2,45 2,58 2,68 2,75
Ložný objem* m3 6,80 9,10 9,10 14,10 14,10 15,75 20,60 24,00 20,60 24,00 24,00 27,50
Pohon podlahového dopr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.

Univerzální rozmetadla TSW

Technická data TSW 2120 E TSW 2120 T TSW 3140 E TSW 3140 T TSW 4190 S TSW 5210 S TSW 6240 S TSW 7340 S TSW A 16 TSW A 19 TSW A 19 TSW A 21
Jednoosé Tandem Jednoosé Tandem Tandem Tandem Tandem Tridem Nástavba Nástavba Nástavba Nástavba

Přípustná celková 8.000 – 8.000 – 12.000 14.000 16.000 – 16.000 – 24.000 34.000 Vario Vario Vario Variosix
hmotnost kg 12.000 12.000 19.000 22.000 400 440 660
Vlastní hmotnost kg 4.060 4.780 4.700 5.250 6.320 7.310 8.940 11.160 4.860 5.460 5.460 5.960
Hmotnost nákladu 3.940 – 3.220 – 7.300 8.750 9.680 – 8.690 – 15.060 22.840kg 7.940 7.220 12.680 14.690
Rozměry nástavby
Délka m 4,70 4,70 4,90 4,90 5,60 5,90 6,90 7,90 5,90 6,90 6,90 7,90
Šířka m 1,80 1,80 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Výška m 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32
Rozměry vozidla
Délka m 7,52 7,52 7,74 7,74 8,20 8,45 9,40 10,40
Šířka m 2,15 2,15 2,50 2,50 2,55 2,55 2,55 2,55
Výška m 3,26 3,31 3,20 3,30 3,25 3,30 3,30 3,30
Překládací výška/série m 2,33 2,38 2,45 2,45 2,58 2,80 2,80 2,80
Ložný objem* m3 8,60 8,60 13,10 13,10 14,00 17,00 19,70 23,00 17,00 19,70 19,70 23,00
Uvedené vlastní hmotnosti mohou být podle skutečného vybavení vyšší nebo nižší.

Sběrací a senážovací vozy - Překládací vozy - Vozy na řezanku 
Vario-výměnné systémy - Speciální stroje




