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De stalmeststrooiers van de M-serie
Al vele tientallen jaren worden de mestverspreiders van Bergmann overal ter wereld gebruikt 
om op succesvolle wijze uiteenlopende strooimaterialen te strooien. Dankzij een hoogwaardige 
frameconstructie en superieure chassistechniek zijn rijgedrag en veiligheid harmonieus op elkaar 
afgestemd. Zelfs onder zware omstandigheden leveren de BERGMANN-meststrooiers altijd een 
betrouwbaar resultaat. De Duitse landbouworganisatie DLG heeft de strooiers van BERGMANN een 
hoge onderscheiding toegekend voor de werking en kwaliteit met uitstekende strooiprecisie.

Altijd als het om veeleisende strooiwerkzaamheden van stalmest gaat, worden meststrooiers van 
BERGMANN gebruikt. Afhankelijk van het te strooien materiaal en de wijze van verdelen kunnen de 
machines met verschillende strooischijven uitgerust worden. Door de vele optionele uitrustingen en 
extra’s kunnen de machines optimaal aan de wensen van de klant aangepast worden. Bediening via 
ISOBUS is mogelijk.
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M 1080 SW

M 2120 SX E / T

M 2140 E

De M 1080 SW is een eenassige mestverspreider 
met een toegestaan totaalgewicht van 8 ton. 

Hij is uitgerust met een volledig stalen, conische, 
zelfdragende bak en een onderhoudsarme 

aandrijving. Door de constructie heeft de 
meststrooier een groot laadvermogen en is 

eenvoudig te reinigen.

De M 2120 SX is een eenassige of tweeassige 
mestverspreider met een toegestaan 

totaalgewicht van 8 tot 12 ton. Hij is uitgerust 
met een volledig stalen, conische, zelfdragende 
bak en een onderhoudsarme aandrijving. Door 
de constructie heeft de meststrooier een groot 

laadvermogen en is eenvoudig te reinigen.

De M 2140 E is een eenassige mestverspreider 
van het model “low-bed” met een toegestaan 

totaalgewicht van 14 ton. Hij is uitgerust met 
een volledig stalen, conische, zelfdragende bak 

en een onderhoudsarme aandrijving. Door de 
constructie heeft de meststrooier een groot 
laadvermogen en is eenvoudig te reinigen.

NIEUW
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M 3140 SZ E / T

M 4190 SZ

De M 3140 SZ is een eenassige of tweeassige 
mestverspreider met een toegestaan 
totaalgewicht van 12 resp. 14 ton. Hij is uitgerust 
met een volledig stalen, conische, zelfdragende 
bak en een onderhoudsarme aandrijving. Door 
de constructie heeft de meststrooier een groot 
laadvermogen en is eenvoudig te reinigen.

De M 4190 SZ is een tweeassige mestverspreider 
met een toegestaan totaalgewicht 
van 16 tot 19 ton. Hij is uitgerust met een 
volledig stalen conische bak, een stabiel chassis 
en een onderhoudsarme aandrijving. De 
aandrijfketen heeft een centrale beveiliging 
en maakt een lange levensduur mogelijk, ook 
onder zware omstandigheden.
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De universeelstrooiers van de TSW-serie
Van oudsher realiseert BERGMANN vooruitstrevende ideeën en bevordert relevante belangrijke 
ontwikkelingen. Met moderne universeelstrooiers worden hoogwaardige materialen zoals compost, 
biozuiveringsslib, kalk en alle soorten mest op milieuvriendelijke wijze over een groot oppervlak 
toegediend. Zelfs onder zware omstandigheden leveren de BERGMANN-universeelstrooiers altijd 
een betrouwbaar resultaat. De Duitse landbouworganisatie DLG heeft de strooiers van BERGMANN 
een hoge onderscheiding toegekend voor de werking en kwaliteit met uitstekende strooiprecisie.

Altijd als het om veeleisende strooiwerkzaamheden gaat, worden universeelstrooiers van 
BERGMANN gebruikt. Afhankelijk van het te strooien materiaal en de wijze van verdelen kunnen de 
machines met verschillende strooischijven uitgerust worden. Door de vele optionele uitrustingen en 
extra‘s kunnen de machines optimaal aan de wensen van de klant aangepast worden. Bediening via 
ISOBUS is mogelijk.
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TSW 
2120 E / T

TSW 2140 E

De TSW 2120 is een eenassige of 
tweeassige universeelstrooier 

met een toegestaan 
totaalgewicht van 8 tot 12 ton. 

Hij is uitgerust met een volledig 
stalen, conische, zelfdragende 

bak en een onderhoudsarme 
aandrijving. Door de constructie 
heeft de meststrooier een groot 

laadvermogen en is eenvoudig te 
reinigen.

De TSW 2140 E is een eenassige 
universeelstrooier van het model 

“low-bed” met een toegestaan 
totaalgewicht van 14 ton. Hij is 

uitgerust met een volledig 
stalen, conische, zelfdragende 

bak en een onderhoudsarme 
aandrijving. Door de constructie 
heeft de meststrooier een groot 

laadvermogen en is eenvoudig te 
reinigen.

NIEUW
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TSW 
3140 E / T

TSW 4190 S

De TSW 3140 is een eenassige of 
tweeassige universeelstrooier 
met een toegestaan 
totaalgewicht van 12 resp. 14 ton. 
Hij is uitgerust met een volledig 
stalen, conische, zelfdragende 
bak en een onderhoudsarme 
aandrijving. Door de constructie 
heeft de meststrooier een groot 
laadvermogen en is eenvoudig te 
reinigen.

De TSW 4190 S is een tweeassige 
universeelstrooier met een 
toegestaan totaalgewicht 
van 16 tot 19 ton. Hij is uitgerust 
met een volledig stalen conische 
bak, een stabiel chassis en een 
onderhoudsarme aandrijving. De 
aandrijfketen heeft een centrale 
beveiliging en maakt een lange 
levensduur mogelijk, ook onder 
zware omstandigheden.
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TSW 
5210 S / W

TSW 
6240 S / W

De TSW 5210 S / W is een 
tweeassige universeelstrooier 

met een toegestaan 
totaalgewicht van 16 tot 22 ton. 
Hij is uitgerust met een volledig 

stalen, conische bak en een 
robuuste en onderhoudsarme 

aandrijving. Optioneel is 
een cardanaandrijving en 

een weegsysteem leverbaar, 
bij het W-model behoort 
het weegsysteem tot de 

standaarduitrusting.

De TSW 6240 S / W is een 
tweeassige universeelstrooier 

met een toegestaan 
totaalgewicht van 24 ton. Hij 
is uitgerust met een volledig 

stalen, conische bak en een 
robuuste en onderhoudsarme 

aandrijving. Hydraulische 
vering is standaard. Optioneel 

is een cardanaandrijving en 
een weegsysteem leverbaar, 

bij het W-model behoort 
het weegsysteem tot de 

standaarduitrusting.
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TSW 7340 S
De TSW 7340 S is een drieassige 
universeelstrooier met een 
toegestaan totaalgewicht 
van 34 ton. Hij is uitgerust met 
een volledig stalen, conische 
bak en een robuuste en 
onderhoudsarme aandrijving. 
Hydraulische vering is standaard. 
Door de constructie heeft 
de meststrooier een groot 
laadvermogen en is eenvoudig 
te reinigen. Optioneel is een 
cardanaandrijving en een 
weegsysteem leverbaar.



Opraapwagens
Alle vier de series opraapwagens van BERGMANN beschikken over aangepaste specialistische 
systeemtechniek voor professionele landbouwbedrijven en loonbedrijven. Standaard beschikken 
alle machines over een exclusieve uitrusting en een slim ontworpen laad- en snijmanagement dat 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. De opraapwagens zijn uitgerust met een gestuurde pick-up 
zodat het gewas zorgvuldig en schoon opgeraapt wordt. Ze kunnen zowel als opraapwagen als 
hakseltransportwagen gebruikt worden. Afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur kunnen ze met 
of zonder doseerwalsen uitgevoerd worden. Bediening via ISOBUS is mogelijk, een weeginrichting is 
optioneel verkrijgbaar.

14



15



De REPEX-serie

De opraapwagens van de 
ROYAL-serie zijn er in vier 

tandemasmodellen met een 
DIN-laadvolume van 26,8 tot 

30 m³. Bijzonder aan deze serie is 
de op elkaar afgestemde werking 

van de twee snij- en persrotoren 
waardoor het gewas ontzien 

wordt en de laadcapaciteit 
groter is. Bovendien wordt 

hierdoor op vermogen bespaard. 
De 1.940 mm brede pick-up 
vergemakkelijkt de schone 

opname van het gewas. Het 
chassis met paraboolveren zorgt 

onder alle omstandigheden 
voor een optimaal rijgedrag. 

Optioneel is hydraulische vering 
verkrijgbaar.

De opraapwagens van de 
REPEX-serie zijn er in acht 

tandemasmodellen met een 
DIN-laadvolume van 28,6 tot 
35,3 m³. De bodemketting is 
standaard van robuust staal 

vervaardigd en vooraan verlaagd 
voor een betere gewasstroom 

en een lager benodigd 
vermogen. De 1.940 mm brede 

pick-up vergemakkelijkt de 
schone opname van het gewas. 

De theoretische snijlengte 
bedraagt 35 mm. Het chassis 

met paraboolveren zorgt onder 
alle omstandigheden voor een 

optimaal rijgedrag. Optioneel is 
hydraulische vering verkrijgbaar.

De ROYAL-serie
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De CAREX-serie

De SHUTTLE-serie

De opraapwagens van de 
CAREX-serie zijn er in vier 
tandemasmodellen met een 
DIN-laadvolume van 37,5 
tot 43 m³. Alle modellen zijn 
standaard hydraulisch geveerd. 
Ze zijn standaard uitgerust met 
een beweegbare voorwand en 
een beweegbare hakselklep 
bovenaan. De bodemketting is 
van robuust staal vervaardigd 
en vooraan verlaagd voor een 
betere gewasstroom en een 
lager benodigd vermogen. 
De 2.050 mm brede pick-up 
vergemakkelijkt de schone 
opname van het gewas. De 
theoretische snijlengte bedraagt 
35 mm.

De opraapwagens van de SHUTTLE-
serie zijn er in vier modellen met 
een DIN-laadvolume van 45,5 
tot 51 m³. Alle modellen zijn met 
een drieassig chassis verkrijgbaar, 
de twee kleinere modellen 
ook met een tweeassig chassis. 
Alle modellen zijn standaard 
hydraulisch geveerd. Alle SHUTTLE-
opraapwagens zijn standaard 
uitgerust met een beweegbare 
voorwand en een beweegbare 
hakselklep bovenaan. De 
bodemketting is van robuust staal 
vervaardigd en vooraan verlaagd 
voor een betere gewasstroom en 
een lager benodigd vermogen. 
De 2.270 mm brede pick-up 
vergemakkelijkt de schone opname 
van het gewas. De theoretische 
snijlengte bedraagt 34 mm.

17



18



De hakseltransportwagens 
van de HTW-serie
Een succesvolle oogst wordt mede bepaald door het gebruik van moderne transportvoertuigen. 
Een belangrijke schakel in deze keten is de juiste hakseltransportwagen. BERGMANN-
hakseltransportwagens zijn ontwikkeld voor alle landbouwbedrijven die snelheid en rentabiliteit 
hoog in het vaandel hebben staan. Alle hakseltransportwagens zijn standaard uitgevoerd met 
een geschroefde conische opbouw, een stalen bodemketting, een tweezijdige aandrijving van de 
bodemketting en een hydraulisch omklapbare hakselklep. Desgewenst kunnen ze geleverd worden 
met laadruimteafdekking en een weeginrichting en met of zonder doseerwalsen. Bediening via 
ISOBUS is mogelijk.
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De HTW-serie
BERGMANN biedt vijf verschillende modellen 

met een DIN-laadvolume van 34 tot 51,3 m³ 
aan: HTW 35 (S), HTW 40 (S), HTW 45 (S), HTW 50 

(S) en HTW 65 (S). Alle modellen zijn met (S) of 
zonder doseerwals verkrijgbaar.

De drie kleinste modellen zijn met een 
tandemchassis uitgerust, waarbij de HTW 35 (S) 
en de HTW 40 (S) een boogie-tandemonderstel 

met paraboolvering hebben en de HTW 45 
(S) een hydraulische ophanging. Optioneel is 

de HTW 40 (S) met hydraulische ophanging 
leverbaar. De twee grootste modellen zijn met 

een hydraulisch drieassig geveerd onderstel 
uitgerust.

20



21



22

De overlaadwagens van de GTW-serie
De overlaadwagen is de logistieke verbindingsschakel voor het transport tussen de continu rijdende 
maaidorsers en de transportvoertuigen aan de rand van het veld. Door het gebruik van een 
overlaadwagen kan de capaciteit van de maaidorser aanzienlijk verhoogd worden. De BERGMANN-
overlaadwagens kunnen gebruikt worden voor het transport van graan, maar ook voor het transport 
van andere producten zoals korrelmaïs, CCM, kunstmest enz. en voor het vullen van zaaimachines. Ze 
hebben een laag zwaartepunt en garanderen dus een hoog rijcomfort, zowel op het veld als op de weg. 
De opbouw is aan de binnenkant volledig gelast zodat deze absoluut vloeistofdicht is. Door de unieke 
constructie van de toevoervijzel met verschillende windingen is een optimale productstroom met 
een gelijkmatige lediging over de volledige voertuiglengte gewaarborgd. Voor alle overlaadwagens is 
optioneel een dekzeil verkrijgbaar dat het te transporteren product tegen vocht beschermt en voor een 
veilig transport zorgt. Bediening via ISOBUS is mogelijk. Door het geringe eigengewicht hebben alle 
overlaadwagens een groot laadvermogen.
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GTW 21

GTW 210

GTW 25

De GTW 21 is een eenassige overlaadwagen met 
een DIN-laadvolume van 21 m³ en, afhankelijk 

van het koppelsysteem, een toelaatbaar 
totaalgewicht van 12 / 13 ton (weg) of 21 / 22 ton 
(veld). De loscapaciteit bedraagt 400 ton per uur. 
De hydraulische koppeling voor het afzonderlijk 

in- en uitschakelen van de toevoervijzel is 
standaard. Daardoor kan de overlaadvijzel ook 

geleegd worden als de overlaadwagen nog niet 
volledig leeg is.

De GTW 210 is een eenassige overlaadwagen 
met onderaanspanning, een DIN-laadvolume 

van 21 m³ en een toelaatbaar totaalgewicht 
van 12 / 13 ton (weg) of 21 / 22 ton (veld). De 

loscapaciteit bedraagt 400 ton per uur.

De GTW 25 is een tweeassige overlaadwagen 
met een DIN-laadvolume van 25 m³ en, 
afhankelijk van het koppelsysteem, een 

toelaatbaar totaalgewicht van 20 / 21 ton (weg) 
of 23 / 24 ton (veld). De loscapaciteit bedraagt 

400 ton per uur. De hydraulische koppeling 
voor het afzonderlijk in- en uitschakelen van 
de toevoervijzel is standaard. Daardoor kan 

de overlaadvijzel ook geleegd worden als de 
overlaadwagen nog niet volledig leeg is.

NIEUW
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GTW 330

GTW 300

GTW 430

De GTW 330 is een tweeassige overlaadwagen 
met onderaanspanning, een DIN-laadvolume 
van 33 m³ en een toelaatbaar totaalgewicht van 
24 ton (weg) of 35 ton (veld). De loscapaciteit 
bedraagt 1.100 ton per uur. Deze wagen is met 
hydraulische ophanging uitgevoerd. Uniek 
is de standaard Powerband-aandrijving voor 
het hydraulisch in- en uitschakelen van de 
toevoervijzel onder belasting. Daardoor kan 
de overlaadvijzel ook geleegd worden als 
de overlaadwagen nog niet volledig leeg is. 
Bediening via ISOBUS is mogelijk.

De GTW 300 is een tweeassige overlaadwagen 
met onderaanspanning, een DIN-laadvolume 
van 30 m³ en een toelaatbaar totaalgewicht van 
22 ton (weg) of 30 ton (veld). De loscapaciteit 
bedraagt 400 ton per uur.

De GTW 430 is een drieassige overlaadwagen 
met onderaanspanning, een DIN-laadvolume 
van 43 m³ en een toelaatbaar totaalgewicht van 
34 ton (weg) of 46 ton (veld). De loscapaciteit 
bedraagt 1.100 ton per uur. Deze wagen is met 
hydraulische ophanging uitgevoerd. Uniek 
is de standaard Powerband-aandrijving voor 
het hydraulisch in- en uitschakelen van de 
toevoervijzel onder belasting. Daardoor kan 
de overlaadvijzel ook geleegd worden als 
de overlaadwagen nog niet volledig leeg is. 
Bediening via ISOBUS is mogelijk.

NIEUW
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De bietenoverlaadwagens 
van de RRW-serie
De bietenoverlaadwagen is de logistieke verbindingsschakel voor het transport tussen de continu 
rijdende bietenrooier en de transportvoertuigen aan de kant van het veld. Door het gebruik van een 
bietenreinigingswagen kan de capaciteit van de bietenrooier aanzienlijk verhoogd worden. Door de volledig 
stalen constructie zijn de BERGMANN bietenoverlaadwagens zeer robuust en dus uitermate geschikt voor 
gebruik onder zware omstandigheden. Dankzij de 2 m brede overlaadband kan een overlaadcapaciteit van 
wel 2.100 ton per uur gehaald worden. De overlaadband - die tegelijkertijd een reinigende functie heeft - is 
op drie manieren inklapbaar en kan dus zeer fl exibel aan alle omstandigheden tot een overlaadhoogte van 
4,2 m aangepast worden. Voor optimaal rijcomfort zowel op het veld als op de weg hebben beide modellen 
een hydraulische ophanging. Om de bodem optimaal te ontzien, kan de wagen geleverd worden met 
optionele hondengang om insporing te minimaliseren. Een bandendrukregelsysteem is eveneens optioneel 
verkrijgbaar. Bediening via ISOBUS is mogelijk.
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RRW 400

RRW 500

De RRW 400 is een 
bietenoverlaadwagen met 

hydraulisch tandemonderstel. 
Het chassis is verwisselbaar zodat 

ook de opbouw van een strooi- 
of hakseltransportwagen hierop 
past. De RRW 400 heeft een DIN-

laadvolume van 39 m³ en kan in 
ca. 45 seconden gelost worden. 

Het toelaatbaar totaalgewicht ligt 
bij 24 ton (weg) en 36 ton (veld).

De RRW 500 is een 
bietenoverlaadwagen met 

drieassig hydraulisch geveerd 
onderstel. De wagen heeft een 

DIN-laadvolume van 50,7 m³ 
en kan in ca. 60 seconden 

gelost worden. Het toelaatbaar 
totaalgewicht ligt bij 34 ton (weg) 

en 52 ton (veld).
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De wisselsystemen van de VARIO-serie
De twee- en drieassige onderstellen van de VARIO-serie kunnen met verschillende verwisselbare opbouwen 
gecombineerd worden. Hierdoor kan het chassis het hele jaar door benut worden. Meststrooier-, silage-, 
bietenoverlaad- en tankopbouwen behoren tot de mogelijkheden. Twee tandemonderstellen (toelaatbaar 
totaalgewicht van 22 en 24 ton) met verschillende lengtes en een drieassig onderstel (toelaatbaar 
totaalgewicht van 34 ton) zijn leverbaar. Voor optimale rijeigenschappen, ook op oneff en terrein, zijn 
alle onderstellen met een hydraulische ophanging en disselvering uitgevoerd. Desgewenst zijn opties 
verkrijgbaar zoals een liftas voor meer rijcomfort op de weg, een bandendrukregelsysteem voor maximale 
bodembescherming en een weeginrichting voor nauwkeurige documentatie van de werkzaamheden. De 
verwisselbare opbouwen worden vastgezet met Twistlock-sluitingen die zich al bewezen hebben bij het 
bevestigen van containers aan transportvoertuigen. Hierdoor kan ook op oneff en terrein veilig gereden 
worden.
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Draagchassis VARIO 440

Bietenoverlaadopbouw RRW A 400

Het draagchassis VARIO 440 heeft een toelaatbaar totaalgewicht van 24 ton en is geschikt voor de strooieropbouw TSW A 19, 
de silageopbouw HT 40 en de bietenreinigingsopbouw RRW A 400. Het enige verschil met het VARIO 400-onderstel is het 
toelaatbare totaalgewicht en de lengte. Het draagchassis VARIO 400 heeft een toelaatbaar totaalgewicht van 20 - 22 ton en is 
geschikt voor de strooieropbouw TSW A 16 en de silageopbouw HT 35. Ook individuele opbouwoplossingen met producten 
van derden zijn mogelijk. 

De bietenoverlaadopbouw RRW A 400 beschikt over een eigen hydraulische unit. Zoals alle opbouwoplossingen kan de 
opbouw met de wegzetsteunen weggezet worden wanneer men hem niet nodig heeft. Het onderstel kan dan voor een 
andere opbouw gebruikt worden.
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Silageopbouw 
HT 35

Strooieropbouw 
TSW A 19

Bietenoverlaad-
opbouw
RRW A 400

De silageopbouw HT 35 is even groot als de 
HTW 35 en heeft een DIN-laadvolume van 34 m³. 
Hij past op het VARIO 400-onderstel.

De strooieropbouw TSW A 19 is even groot als 
de TSW 6240 en heeft een DIN-laadvolume van 
19,7 m³. Hij past op het verwisselbaar onderstel 
VARIO 440.

De bietenoverlaadopbouw RRW A 400 
is identiek aan de RRW 400 en heeft een 
DIN-laadvolume van 39 m³. Hij past op het 
VARIO 440-onderstel.
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VARIOSIX-onderstel

Strooieropbouw TSW A 21 en de silageopbouw 
HT 50

Het VARIOSIX-onderstel heeft een toelaatbaar totaalgewicht van 34 ton en is geschikt voor de strooieropbouw TSW A 21 en de 
silageopbouw HT 50. Ook individuele opbouwoplossingen met producten van derden zijn mogelijk.

De strooieropbouw en de silageopbouw zijn de twee oplossingen van BERGMANN voor het VARIOSIX-onderstel. Het onderstel 
kan dan voor een andere opbouw gebruikt worden.
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Silageopbouw 
HT 50

Strooieropbouw 
TSW A 21

Tankopbouw 
voor drijfmest

De strooieropbouw HT 50 is even groot als de 
HTW 50 en heeft een DIN-laadvolume van 44 m³. 
Hij past op het VARIOSIX-onderstel.

De strooieropbouw TSW A 21 is even groot 
als de TSW 7340 en heeft een DIN-laadvolume 
van 23 m³. Hij past op het verwisselbaar 
VARIOSIX-onderstel.

Ook combinaties met opbouwen van andere 
fabrikanten zijn mogelijk. Het onderstel kan dus 
ook met een opbouw gebruikt worden die niet 
tot het  BERGMANN-programma hoort. Hier is 
een  tankopbouw voor drijfmest afgebeeld.



Speciale machines
BERGMANN biedt klantspecifi eke oplossingen aan, bijvoorbeeld voor zelfrijdende machines 
en oplegtrailers. Zo kunnen strooi-, haksel-, tankopbouwen en kipperbakken volledig aan 
uw persoonlijke wensen aangepast worden.

Neem contact met ons op!
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Mercedes-Benz 
Actros

Holmer Terra 
Variant

Mercedes-Benz
Actros

met strooieropbouw TSW A 19

met strooieropbouw TSW A 19

met silageopbouw HT 45 met 
laadruimteafdekking
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Opleggertrekker

Voorwagen 
(Dolly)

Mercedes-Benz
Zetros

met silageopbouw HT 65 als tweeassige 
oplegger

met silageopbouw HT 65 als drieassige oplegger

met silageopbouw HT 65 met 
laadruimteafdekking als tweeassige oplegger, 
getrokken door een tractor
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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.

Effi  ciënte en betrouwbare partner in de 
landbouw. Bergmann ontwikkelt en vervaardigt 
in de vestiging in Goldenstedt uiterst 
praktijkgerichte landbouwtechnologie in dienst 
van de klant. De bedrijfsfi losofi e, slogan en 
missie luidt:

Kwaliteit “Made in Goldenstedt”
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BERGMANN-service
Klanttevredenheid gaat bij ons boven alles

Onze service houdt niet op na de verkoop van een machine - als 
partner staan wij altijd klaar voor onze klanten.

Onze onderhoudsmonteurs geven u op locatie persoonlijk 
advies en desgewenst ook bij een telefonische storingsanalyse.

Onze klantenservice neemt altijd de tijd voor u als u een vraag 
hebt! Onze storingsdienst is 24 uur per dag bereikbaar.

Gedegen kwaliteit:
„Made in Goldenstedt“
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BERGMANN-kwaliteit „Made in Goldenstedt“ 
– overal ter wereld in gebruik

42



BERGMANN-kwaliteit „Made in Goldenstedt“ 
– overal ter wereld in gebruik
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Ons productprogramma 
biedt voor elk bedrijf en 
elke vraag het juiste type 
voertuig.

 Stalmeststrooiers
 Universeelstrooiers
 Opraapwagens
 Hakseltransportwagens
 Wisselsystemen
 Graanoverlaadwagens
 Bietenoverlaadwagens
 Constructies voor zelfrijders

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


