
Stalmeststrooier / Universeelstrooier
Een sterke serie voor e�  ciënt gebruik

M 1080 _ M ⁄ TSW 2120 E _ M ⁄ TSW 2120 T
M ⁄ TSW 3140 E _ M ⁄ TSW 3140 T _ M 4190
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BERGMANN, een succesvol familiebedrijf van de
derde generatie, is al 120 jaar innig verbonden
met de locatie Goldenstedt en de mensen die er
werken.

Traditie en innovatiekracht bepalen onze
manier van handelen. Onze uiterst moderne
machines voor strooi- en graslandtechniek,
oogst- en transportlogistiek voldoen aan de
hoogste kwaliteitseisen en worden wereldwijd
dagelijks gebruikt.

Als effi  ciënte en betrouwbare partner in de
landbouw ontwikkelen en vervaardigen wij
in onze vestiging in Duitsland uiterst
praktische landbouwtechnologie in dienst
van onze klanten. Onze bedrijfsfi losofi e,
slogan en missie luiden:

Kwaliteit „Made in Goldenstedt“

Gedegen kwaliteit:
„Made in Goldenstedt“



BERGMANN Universalstreuer TSW 6240 S  | A19
Tandem | 24.000 kg
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Met innovatieve en op ervaring gebaseerde
strooitechnologie biedt BERGMANN voor alle
toepassingsgebieden zowel voor grote als
kleine bedrijven de juiste technische
oplossingen.

De optimale techniek van het onderstel en de
betrouwbare aandrijftechniek zorgen voor hoge
prestaties. Onze onderdelen voldoen aan strikte
kwaliteitsnormen voor een optimale veiligheid,
betrouwbaarheid en een lange levensduur, ook
bij continue belasting. Alle componenten zijn

Effi  ciënte strooitechnologie voor
intensief professioneel gebruik

tot in het kleinste detail duidelijk en 
overzichtelijk gerangschikt en zorgvuldig op
elkaar afgestemd.

Met ultramoderne strooisystemen worden 
hoogwaardige materialen zoals compost, 
biozuiveringsslib, gefermenteerde producten, 
kalk en alle soorten koe- en kippenmest 
nauwkeurig, over een groot oppervlak op 
milieuvriendelijke wijze in grote werkbreedtes 
toegediend.

Extra brede conische laadbak volledig van staal met een hoog laadvermogen. 
De binnenmaat wordt van de voorzijde tot aan het strooiwerk continu breder. 
Zo ontstaat geen drukopbouw in de laadbak en het materiaal wordt gelijkmatig 
naar de strooiwalsen geleid. 

BERGMANN Stalmest-/
Universeelstrooiers 
– slagvaardig
– robuust
– betrouwbaar

DLG-geteste strooisystemen – werking en
kwaliteit met uitstekende strooiprecisie

Een nauwkeurige, exacte toediening van
uiteenlopende materialen volgens de norm
behoort tot de belangrijkste taken van de
landbouw en levert een aanzienlijke bijdrage
tot succes. Dit waarborgt een snelle vrijgave en
optimale voorziening van voedingsstoff en,
bevordert een homogene plantengroei en
verhoogt zo de opbrengst.

Bedieningscomfort:
Met optimale bedienings- en
besturingssystemen kunnen de BERGMANN 
universeelstrooiers maximaal aan de plaatselijke
omstandigheden aangepast worden.

Gebruikersvoordelen:

– hoge capaciteit en laadvermogen –
– maximale slagvaardigheid –

– enorme werkbreedte –
– bedieningscomfort –

– duurzaamheid –
– geringe kosten –

– hogere kwaliteit van het geleverde werk –
– grotere effi  ciëntie en nauwkeurigheid –

– minder stilstand –
– hoge capaciteit per hectare –

BETERE RESULTATEN

team play works.
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Door de grote ruimte aan de voorzijde is het gemakkelijk onderhoud te plegen en te 
reinigen. Het beschermrooster zorgt voor een goed zicht op de bodemkettingen.

Een luchtdrukremsysteem is optioneel, in 
combinatie is een 40 km/uur versie leverbaar. 

Brede banden met minimale bandenspanning 
voorkomt bodemverdiching.

De oplooprem met terugloopautomaat 
of hydraulische rem is standaard op de 
25 km/uur uitvoering.

De Stalmeststrooier M1080 met robuust onderstel, geschroefde trek-
dissel en een stabiel steunwiel  voor een volle belading. De aan beide 
zijden te monteren opzetrand ter vergroten van het laadvermogen is 
optioneel verkrijgbaar.

Het chassis bestaat uit een zelfdragende constructie waardoor 
nauwelijks vuilresten zich ophopen. Hierdoor minimaal onderhoud 
en het reiningen kost weinig tijd. 

BERGMANN Stalmeststrooier M 1080 SW
Enkelasser | 8.000 kg



8 9

BERGMANN Stalmeststrooier M 1080 SW
Enkelasser | 8.000 kg

Transportbodem
De twee rondstalen kettingen (elk 11 x 31 mm, 15 t/ketting) lopen diep tot in 
het kettingwiel. Omkeerrollen, vooraan en achteraan met schrapers, zorgen voor 
een veilige geleiding van de bodemketting. De meenemers lopen op afzonderlijke 
slijtblokken.

De hydraulische tranportbodemaandrijving zorgt 
voor een veilig transport van de meest uiteenlopende 
materialen naar het strooimechanisme.

De als optie 
handmatige 
snelheidsregeling 
van de 
transportbodem 
zorgt voor een 
exacte dosering 
van de gewenste 
hoeveelheid.

Centrale beveiliging 
De robuuste en groot gedemensioneerde aandrijvingen met cent-
rale beveiliging zorgen ervoor dat de machine lang meegaat.

Hydraulsch 
opklapbare 
achterklep 
De aan de zijkant 
gemonteerde platen 
voorkomt verlies van 
het product tijdens 
transport.

Strooiwerk SW met 1.300 doorlaat. 
Vier staande walsen met geschroefde rechte tanden.

De universele strooisystemen voor alle 
mestsoorten met zeer goede verdeling en hoge 
verwerkingscapaciteit. Dit alles bij een laag 
vermogensbehoefte. 

Aandrijfas

Doorgaande aandrijfas

Centrale nokkenkoppeling in de cardanas tussen trekker en machine (aan de zijde 
van de machine)

Kruiskoppeling

Met de automatische kettingspanner, die vanaf 
de trekker zichtbaar is, kunnen de kettingen zeer 
 eenvoudig aan de voorzijde afgesteld worden. 
 Hierdoor is de strooier zeer betrouwbaar.
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BERGMANN 
Stalmest-/Universeelstrooier M / TSW 2120 E / T
Enkelasser / Tandemasser | 8.000 - 12.000 kg

Stalmeststrooier M 2120 als enkele- en tandemas uitvoering Universeelstrooier TSW 2120 als enkele- en tandemas uitvoering

Met afstandsschijven 
wordt de disselhoogte 
voor elke trekker ideaal 
ingesteld. 
De veerelementen 
zorgen voor een hoog 
rijcomfort. 

Alle smeerpunten zijn goed bereikbaar of 
 onder gebracht in centrale smeerbanken, zodat 
het  onderhoud snel en eenvoudig kan gebeuren.

Met de automatische 
kettingspanner, 
die vanaf de trekker 
zichtbaar is, kunnen de 
vier slijtvaste kettingen 
zeer eenvoudig aan 
de voorzijde afgesteld 
worden. Hierdoor 
is de strooier zeer 
betrouwbaar.

Standaard 
oplooprem met 
terugloopautomaat. 
Luchtdrukrem of 
 hydraulische rem 
(zonder ALB) is optie. 

De optionele 
centrale smering 
garandeert  continu 
een op de verschillende 
lagers afgestemde 
vetsmering. Zo wordt 
het onderhoud 
aanzienlijk 
vereenvoudigd.

De exacte hoogteaanduiding van de optionele hydraulische doseerschuif.  
Het beschermrooster zorgt voor een goed zicht op de bodemkettingen. 
De laadruimte en de bodemketting zijn goed te zien door het kijkvenster. 

Naar keuze met boven- of onderaankoppeling met opklapbare steunpoot. De „Jost“-steunpoot om de strooier comfortabel aan te 
koppelen is optie. De hoogte van de zijwanden kan vergroot worden door opzetstukken, daarmee vergroot het laadvolume. 
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Bodemketting met hydraulische aandrijving
De vier rondstalen kettingen (elk 14 x 50 mm, 25 t/ketting) lopen diep door 
in het kettingwiel (weinig slijtage), de kettingen zijn paarsgewijs voorgestrekt. 
Omkeerrollen, vooraan en achteraan met schrapers, zorgen voor een veilige 
geleiding van de bodemketting. De meenemers lopen op afzonderlijke 
slijtblokken.

De hydraulische tranportbodemaandrijving  zorgt 
voor een goed transport en  doorvoer van diverse 
materialen naar het strooimechanisme. Als optie is 
een verterkte aandrijving leverbaar.

M 2120 SW E / T
Stooiwerk SW met 1.300 mm doorlaat. 
Vier staande walsen met geschroefde 
rechte tanden.

Kap strooimechanisme 
De doorlaathoogte en de hellingshoek 
van het onderste deel van de achterklep 
kunnen handmatig voor verschillende 
strooimaterialen en omstandigheden 
ingesteld worden. Zo kan het afgiftepunt 
van het strooimateriaal op de strooischotel 
optimaal ingesteld worden en kan de 
dosering uiterst nauwkeurig gebeuren. 
Een veerbeveiliging dient als bescherming 
tegen vreemde voorwerpen.

M 2120 SX E / T
Strooiwerk SX met 1.400 doorlaat. Vier 
staande, versterkte walsen met 
geschroefde rechte tanden.

Hydraulische opklapbare achterklep.

Hydraulische opklapbare achterklep. Centrale beveiliging  M 2120 SW E / T
De robuuste en groot gedemensioneerde 
aandrijvingen met centrale beveiliging zorgen 
ervoor dat de machine lang meegaat.

Centrale beveiliging M 2120 SX E / T
De robuuste en groot gedemensioneerde 
aandrijvingen met centrale beveiliging zorgen 
ervoor dat de machine lang meegaat.

Aandrijving van de 
TSW-strooiwerk met 
scheepskettingen. 
Veerbelaste 
kettingspanner zorgt 
voor een optimale 
spanning en hierdoor 
minimale slijtage. 

De aandrijving van 
het M-strooiwerk 
SW en SX door 
koppelingsas en 
tandwielkast.

De automatische 
smering van de 
aandrijfkettingen 
voor het strooiwerk is 
optie.

TSW 2120 E / T
Strooiwerk SM met 1.350 mm doorlaat. 
Twee liggende walsen (als optie versterkt) 
met geschroefde rechte tanden en 
strooimechanisme met twee strooischijven, 
elk 900 mm diameter en elk vier verstelbare 
strooivleugels. 

Centrale beveiliging met 
toerentalbewaking 
De robuuste en groot gedemensioneerde 
aandrijvingen met centrale beveiliging 
zorgen ervoor dat de machine lang 
meegaat.

BERGMANN 
Stalmest-/Universeelstrooier M / TSW 2120 E / T 
Enkelasser / Tandemasser  | 8.000 - 12.000 kg

Aandrijfas

Hoofdaandrijving

Doorgaande aandrijfas

Doorgaande aandrijfas

Centrale nokkenkoppeling in de cardanas tussen trekker en 
machine (aan de zijde van de machine)

Centrale nokkenkoppeling in de cardanas tussen trekker en 
machine (aan de zijde van de machine)

Aftakas met vrijloopkoppeling.

Koppelingsas met 
vrijloopkoppeling

Zijaandrijving strooiwalsen rechts

Zijaandrijving 
strooiwalsen links

Toerentalbewaking op 
bovenste strooiwals

Haakse overbrenging 
strooischotel rechts

Gedeelde 
hoofdaandrijving

Kruiskoppeling 
met vrijloop

Centrale nokkenkoppeling in de cardanas tussen trekker 
en machine (aan de zijde van de machine)

Doorgaande 
aandrijfas

Aandrijving
freeswalsenKruiskoppeling

Aandrijving van 
de verdeelschotels

Vrijloopkoppeling

Haakse overbrenging 
strooischotel links
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Universeelstrooier TSW 3140 als enkele- en tandemas uitvoering

De exacte hoogteaanduiding van de optionele hydraulische doseerschuif. 
Het beschermrooster zorgt voor een goed zicht op de bodemkettingen. De 
laadruimte en de bodemketting zijn goed te zien door het kijkvenster. De 
optionele centrale smering garandeert continu een op de verschillende lagers 
afgestemde vetsmering. Zo wordt het onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd.

Alle smeerpunten 
zijn goed bereikbaar 
of ondergebracht in 
centrale smeerbanken, 
zodat het onderhoud 
snel en eenvoudig kan 
gebeuren.

Met de automatische 
kettingspanner, 
die vanaf de trekker 
zichtbaar is, kunnen de 
vier slijtvaste kettingen 
zeer eenvoudig aan 
de voorzijde afgesteld 
worden. Hierdoor 
is de strooier zeer 
betrouwbaar.

Met afstandsschijven 
wordt de disselhoogte 
voor elke trekker 
ideaal ingesteld. 
De veerelementen 
zorgen voor een hoog 
rijcomfort. 

Onderstel
Pendelend opgehangen met 4 paraboolveren, 
standaard met 2 geremde assen. De liftas en 
meelopede besturing is optie.

Naar keuze met boven- of onderaankoppeling met opklapbare steunpoot.  De „Jost“-steunpoot om de strooier comfortabel aan te 
koppelen is optie.
De hoogte van de zijwanden - daarmee vergroten laadvolume - kan vergroot worden door opzetstukken.

Stalmeststrooier M 3140 als enkele- en tandemas uitvoering

BERGMANN 
Stalmest-/Universeelstrooier M / TSW 3140 E / T
Enkelasser / Tandemasser | 12.000 - 14.000 kg
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Bodemketting met hydraulische aandrijving
De vier rondstalen kettingen (elk 14 x 50 mm, 25 t/ketting) lopen diep door in het 
kettingwiel (weinig slijtage), de kettingen zijn paarsgewijs voorgestrekt. 
Omkeerrollen, vooraan en achteraan met schrapers, zorgen voor een veilige 
geleiding van de bodemketting. De meenemers lopen op afzonderlijke slijtblokken.

De hydraulische tranportbodemaandrijving  zorgt 
voor een goed transport en  doorvoer van diverse 
materialen naar het strooimechanisme. Als optie is 
een verterkte aandrijving leverbaar.

Aandrijving van het 
TSW-strooiwerk met 
scheepskettingen. 
Veerbelaste 
kettingspanner zorgt 
voor een optimale 
spanning en hierdoor 
minimale slijtage. 
(links).
De als optie verkrijgbare 
cardanaandrijving 
beperkt het onderhoud 
tot een minimum 
en zorgt voor een 
groot vermogen. De 
aandrijving van het 
M/SZ- strooiwerk door 
middel van koppelingsas 
en tandwielkast.

TSW 3140 E / T 
Centrale beveiliging met toerentalbewaking 
De robuuste en groot gedemensioneerde aandrijvingen met 
centrale beveiliging zorgen ervoor dat de machine lang meegaat.

M 3140 SZ E / T 
Centrale beveiliging 
De robuuste en groot gedemensioneerde aandrijvingen met 
centrale beveiliging zorgen ervoor dat de machine lang meegaat.

Aandrijving strooiwalsen rechts

Hoofdaandrijving

Aandrijving 
strooiwalsen links

Koppelingsas met 
vrijloopkoppelinge mit 

Koppelingsas met 
vrijloopkoppeling

Vrijloopkoppeling

Centrale nokkenkoppeling in de hoofdaandrijfas tussen trekker 
en machine (aan de zijde van de machine)

Centrale nokkenkoppeling in de hoofdaandrijfas tussen trekker 
en machine (aan de zijde van de machine)

Doorgaande aandrijfas

Toerentalbewaking 
van strooischotels

Zijaandrijving 
strooiwalsen rechts

Hoofdaandrijving

Zijaandrijving s
trooiwalsen links

Toerentalbewaking 
bovenste strooiwals

Doorgaande aandrijfas

Aandrijving walsen

Strooiwerk SZ 
1.400 mm 
doorlaat. 
Vier staande 
walsen met 
geschroefde 
rechte tanden.

Strooiwerk SH 
1.400 mm 
doorlaat. Twee 
liggende walsen 
(als optie 
versterkt) met 
geschroefde 
rechte tanden en 
strooimechanis 
me met twee 
strooischijven, 
elk 1.000 mm 
diameter en elk 
vier verstelbare 
strooivleugels. 

Hydraulische opklapbare achterklep

Kap strooi-
mechanisme  
De doorlaat-
hoogte en de 
hellingshoek 
van het onder-
ste deel van de 
achterklep kun-
nen handmatig 
voor verschil-
lende strooi-
materialen en 
omstandighe-
den ingesteld 
worden. Zo kan het afgiftepunt van het strooimateriaal op de 
strooischotel optimaal ingesteld worden en de dosering uiterst 
nauwkeurig gebeuren. Een veerbeveiliging dient als bescherming 
tegen vreemde voorwerpen.

BERGMANN 
Stalmest-/Universeelstrooier M / TSW 3140 E / T
Enkelasser / Tandemasser | 12.000 - 14.000 kg

TSW 3140 E / T M 3140 SZ E / T 
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BERGMANN Stalmeststooier M 4190
Tandemasser | 16.000 - 19.000 kg

Bodemketting met hydraulische aandrijving 
De vier rondstalen kettingen (elk 14 x 50 mm, 25 t/
ketting) lopen diep door in het kettingwiel (weinig 
slijtage), de kettingen zijn paarsgewijs voorgestrekt. 
Omkeerrollen, vooraan en achteraan met 
schrapers, zorgen voor een veilige geleiding van de 
bodemketting. De meenemers lopen op afzonderlijke 
slijtblokken.

De hydraulische trans-
portbodemaandrijving  
zorgt voor een goed 
transport en  doorvoer 
van diverse materialen 
naar het 
strooimechanisme. 
Als optie is een verterkte 
aandrijving leverbaar.

Centrale beveiliging M 4190 SZ
De robuuste en groot gedemensioneerde aandrijvingen met centrale beveiliging 
zorgen ervoor dat de machine lang meegaat.

Strooiwerk SZ 1.400 mm doorlaat. Vier staande wal-
sen met geschroefde rechte tanden en hydraulisch 
klapbare achterklep. Directe aandrijving van het 
strooiwerk met hoofdaandrijving en vier aandrijvin-
gen van de walsen (elke wals eigen aandrijving). 

Naar keuze met boven- of onderaankoppeling en opklapbare 
steunpoot. Met afstandsschijven wordt de disselhoogte voor elke 
trekker ideaal ingesteld. 

Onderstel
Standaard pendelend opgehangen met 4 
paraboolveren. Liftas, meelopend gestuurd en 
gedwongen gestuurd (desgewenst computer 
gestuurd) zijn als optie verkrijgbaar.

Haakse overbrenging 
strooischotel rechts

Toerentalbewaking van 
strooischotels

Koppelingsas met 
vrijloopkoppeling

Hoofdaandrijving

Doorgaande aandrijfas

Centrale nokkenkoppeling in de cardanas tussen 
trekker en machine (aan de zijde van de machine)

Haakse overbrenging 
strooischotel links
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Bediening | Besturing: zonder ISOBUS ISOBUS-Terminal CCI

CCI.Control (TC bas/geo) CCI.Command (TC.PT/SC)

team play works.

E-besturing Light
–  Elektromagnetische

instelling
bodemketting

–  Traploze instelling
rijsnelheid

– Bodemketting AAN / UIT

Pilotbox
– AAN / UIT voor bediening
–  Traploze instelling

bodemkettingsnelheid
–  Bodemketting in omgekeerde

richting laten draaien
–  Naloopgestuurde as blokkeren

en deblokkeren
–  Kap strooimechanisme openen

en sluiten
– Doseerschuif heff en en laten zakken
–  Liftas, grensstrooi-inrichting

en steunpoot

BERGMANN-comfortbediening BCT 20

Al sinds 2009 is BERGMANN een
van de eerste buitengewone leden
van de door fabrikanten uit de
landbouwsector opgerichte
vereniging CCI – Competence
Center ISOBUS e.V., 
die CCIterminals en CCI-apps 
ontwikkelt.

Voordeel voor de klant:
Bedieningen van afzonderlijke
fabrikanten gaan meer op elkaar
lijken en worden gemakkelijker
te begrijpen – onder het CCImotto
“team play works”

AEF
(Agricultural Industry
Electronics Foundation):
Wereldwijde vereniging van meer 
dan 190 fabrikanten die hoofdza-
kelijk gespecialiseerd zijn in land-
bouwtechniek met als speerpunt 
“Ontwikkeling en standaardisering 
van elektriciteit en elektronica in 
de landbouwsector“.

–  ISOBUS, farm managementinfor-
matiesystemen (FMIS), elektri-
sche aandrijvingen, camerasys-
temen, High-Speed-ISOBUS, 
draadloze veldcommunicatie

–  Certifi cering van ISOBUScom-
ponenten en zowel beheer als 
publicatie van resultaten in de 
AEF-database

–  Met behulp van de AEFdatabase
kunnen fabrikanten, handelaars, 
loonbedrijven en landbouwers 
controleren of ISOBUS-apparaten 
en – voertuigen en hun speciale
functies compatibel zijn.

–  AEF-labels op voertuigen en 
apparaten geven informatie over 
gecertifi ceerde functies.

–  ISOBUS Task-Controller:
TC-BAS und TC-GEO

– Taakbeheer

–  Documentatie: aantal ladingen,
tijd, gestrooide massa (bij 
 aanwezige weeginrichting) en 
bewerkt oppervlak

–  Taaksamenvatting als
PDF-rapport 

–  PT-Parallelrijhulp in CCIterminal:
Exacte rijaansluiting

–  Verschillende parallelmodi
(A-B-modus, bochtmodus enz.)

–  Weergave bewerkt en onbewerkt 
oppervlak, automatisch bij 
 gekoppelde ISOBUS-strooier

–  Hectareteller

–  Opslaan van afzonderlijke velden

BERGMANN-bediening ISOBUS

–  Alle gegevens worden op de juiste posities
van het voertuig weergegeven

–  o.a.: werkbreedte, bewerkt oppervlak,
rijsnelheid, toe te dienen hoeveelheid,
schuifhoogte, status stuuras

–  Bij geïntegreerde weeginrichting (optie):
huidige lading, gestrooide massa, werkelijk
toegediende hoeveelheid in t/ha

–  Aparte pagina “Instellingen” toont alle
mogelijke instellingen overzichtelijk op een
pagina

–  Een eenvoudige productdatabase maakt het
mogelijk om productspecifi eke parameters te
laden en op te slaan. 

ISOBUS-Terminal CCI50 / CCI200
–  ISOBUS-compatibele terminal (AEF: UT) voor de 

besturing en bediening van ISOBUS-toestellen
–  Groot, overzichtelijk display

(CCI50 – 5,6“ diagonaal, CCI200 – 8,3“ diagonaal)
–  Display en membraantoetsenbord

met achtergrondverlichting
–  Touchscreen voor intuïtieve bediening
–  Optioneel een grote keuze uit apps:

CCI.CONTROL, CCI.COMMAND, CCI.CAM,
CCI-COURIER, CCI.FIELDNAV,
CCI.FARMPILOT, CCI.TECU uvm. 

Bediening | besturingen
Stalmest- / Universeelstrooier

–  Taaksamenvatting en 
 positienauwkeurige documenta-
tie (met GPS) van de gedoseerde 
hoeveelheid in ISOXML-formaat.

–  Export en import van de taken 
via USB of internet

–  Variabele doseringen op een 
oppervlak - „deelkavelspecifi ek“ 
via applicatiekaarten in ISOXML- 
of Shape-formaat

–  ISOBUS-deelbreedteschakeling 
Section Control (=AEF:TC-SC): 
 Automatisch inof uitschakelen 
van de bodemketting

–  Positie op de kopakker 
waarbij de deelbreedtes of 
de  bodemketting worden 
 ingeschakeld

–  Externe lichtbalk L 10 voor 
 directe montage in het blikveld

–  Ergonomische plaatsing van de toetsen,
met de mogelijkheid deze van links naar
rechts te spiegelen

–  Interfaces o.a. USB, WLAN, video
–  Tot 8 videocamera‘s te monteren
–  Veiligheidsstopknop

–  Eenvoudige en logische pictogrammen voor
de bediening van machinefuncties

–  Geïntegreerde ladingteller

–  Mogelijk op alle ISOBUS-terminals met zes of
meer softkeys

–  Besturing is mogelijk via een aparte joystick 
of de rijhendel van de trekker (AUX-N)

–  Automatische doseerregeling op basis van de
werkelijke rijsnelheid

–  Analyse van de werkelijke schuifhoogte aan
de hand van een robuust meetsysteem in de
cilinder

– AAN / UIT voor bediening
–  Ergonomische plaatsing van de 

toetsen
–  Display en membraantoetsenbord

met achtergrondverlichting
– Ladingteller
– Bodemketting AAN / UIT
–  Traploze instelling

bodemkettingsnelheid
–  Regeling voor 

bodemkettingsnelheid in m/min
–  Bodemketting in omgekeerde

richting laten draaien
–  Meelopendgestuurde as blokkeren

en deblokkeren
–  Toerentalbewaking op 

strooimechanisme

–  Toerentalbewaking op de
strooischotels

–  Doseerschuif heff en en laten 
zakken

–  Kap strooimechanisme openen en 
sluiten

– Werklampen AAN / UIT
–  Hydraulische steunpoot heff en

en laten zakken
– Liftas heff en en laten zakken
–  Grensstrooi-inrichting heff en

en laten zakken
–  Hoeveelheidsregeling: handmatig 

of rijsnelheidsafhankelijk
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Strooischotels TSW 2120 E / T 
Twee grote strooischotels (elk 900 mm Ø). 
Met 4 verstelbare strooivleugels.

DLG-getest en gecertifi ceerd
De Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft (DLG) heeft de 
strooiers van BERGMANN een hoge onderscheiding toegekend 
voor de werking en kwaliteit met uitstekende strooiprecisie.

In mei 2011 werd in het kader van de “DLG-Fokus-Test” de nauwkeurige verdeling van 
stalmest en compost met te doseren hoeveelheden op basis van de DLG-keuringsrichtlijnen 
„Strooiers voor organische vaste stoffen“ succesvol getest. Aan de eisen die door DLG aan de 
verdeelkwaliteit werden gesteld, werd voldaan en het DLG-keuringsmerk “DLG-FokusTest 
verdeelkwaliteit stalmest en compost 09/11” werd afgegeven.

Strooischotels TSW 3140 E / T
Twee grote strooischotels (elk 1.000 mm Ø). 
Met 4 verstelbare strooivleugels.

Strooisystemen
Exact, fi jn, precies strooiresultaat

Technische gegevens
Stalmeststrooiers
Maten en gewichten M 1080 SW M 2120 E M 2120 T M 3140 SZ E M 3140  SZ T M 4190 SZ

Enkelasser Enkelasser Tandem Enkelasser Tandem Tandem
Toegest. totaalgewicht kg 8.000 8.000-12.000 8.000 - 12.000 12.000 14.000 16.000- 19.000
Eigen gewicht kg 2.235 3.640 4.360 4.300 4.850 5.820
Laadvermogen kg 5.765 4.360 - 8.360 3.640 - 7.640 7.700 9.150 10.180 - 13.180
Afmetingen laadbak

Lengte mm 4.200 4.700 4.700 4.900 4.900 5.400
Breedte mm 1.800 1.800 1.800 2.050 2.050 2.050
Hoogte mm 570 1.070 1.070 1.070 1.070 1.070
Voertuigafmetingen

Lengte mm 6.300 7.120 7.120 7.470 7.470 8.000
Breedte mm 2.070 2.150 2.150 2.500 2.500 2.550
Hoogte mm 2.670 3.260 3.310 3.200 3.300 3.250
Overlaadhoogte standaard mm 1.900* 2.400* 2.430* 2.560** 2.590** 2.600**
Laadvolume m³ 6,80 9,10 9,10 14,10 14,10 15,75
Benodigd vermogen kW 51 - 88 66 - 103 66 - 103 74 - 110 74 - 110 81 - 125

pk 70 - 120 90 - 140 90 - 140 100 - 150 100 - 150 110 - 170

Wijzigingen van afmetingen, gewichten en technische gegevens voorbehouden.  De maten en gewichten komen niet altijd overeen met de standaarduitvoering. Aan de maten en gewichten kunnen geen rechten worden ontleend. 
Afbeeldingen kunnen extra toebehoren weergeven.
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Als optie:
– ALR - automatische lastafhankelijke remkrachtregelaar – Walsenstrooimechanisme met cardanaandrijving – ISOBUS-comfort bediening  
– Liftas – Grensstrooi-inrichting  – Centrale vetsmering
–  „Jost“-steunpoot – Diverse soorten verlichting – Diverse soorten banden etc.
–  Opzetranden – Comfortbediening BCT 20 

De optionele, hydraulisch schakelbare grensstrooi-inrichting voorkomt 
verontreiniging van straten, wegen, waterlopen enz. en zorgt voor een 
nauwkeurig strooiresultaat op akkerranden en een gelijkmatige 
bemesting tot op de perceelsrand.

Op aanvraag is ook een eenzijdige uitvoering 
van de grensstrooi-inrichting – naar keuze 
rechts of links –  mogelijk.

Universeelstrooier
Maten en gewichten TSW 2120 E TSW 2120 T TSW 3140 E TSW 3140 T

Enkelasser Tandem Enkelasser Tandem
Toegest. totaalgewicht kg 8.000 - 12.000 8.000 - 12.000 12.000 14.000
Eigen gewicht kg 4.060 4.780 4.700 5.250
Laadvermogen kg 3.940 - 7.940 3.220 - 7.220 7.300 8.750
Afmetingen laadbak

Lengte mm 4.700 4.700 4.900 4.900
Breedte mm 1.800 1.800 2.050 2.050
Hoogte mm 1.070 1.070 1.070 1.070
Voertuigafmetingen

Lengte mm 7.520 7.520 7.740 7.740
Breedte mm 2.150 2.150 2.500 2.500
Hoogte mm 3.260 3.310 3.200 3.300
Overlaadhoogte standaard mm 2.400* 2.430* 2.560** 2.590**
Laadvolume m³ 8,60 8,60 12,10 12,10
Benodigd vermogen kW 74 - 118 74 - 118 81 - 125 81 - 125

pk 100 - 160 100 - 160 110 - 170 110 - 170
*met referentiewiel 620/40 R 22.5 Vredestein ** met referentiewiel 650/50 R 22.5 Nokian

Het beste resultaat bij elke strooimateriaal
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Ons productprogramma
biedt voor elk bedrijf en
elke vraag het juiste type.

 Stalmeststrooiers
 Universeelstrooier
 Silagewagens
 Combi-silagewagens
 Grootvolume combiwagens
 Hakseltransportwagens
 Vario-wisselsystemen
 Graanoverlaadwagens
 Bietenreinigingswagens
 Constructies voor zelfrijders




