Bergmann lanserar ny kompaktdumper, Bergmann C805s!
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Den nya dumpern, C805s, från den tyska dumpertillverkaren Bergmann benämns som den mest kraftfulla
dumpern i sin klass. Den nya dumpern utmärker sig med egenskaper såsom stark och bränslesnål Steg Vmotor, förarmiljö i toppklass och hög nyttolast.
Bergmann har tillverkat dumprar i 60 år och det är maskiner med mycket hög kvalitet och prestanda. Dumprarna är
ledande i produktivitet och har flertalet smarta lösningar så som tippfunktioner, vändbar förarplats, säkerhet, miljö
med mera. Bergmann erbjuder kunderna en ledande totalekonomi avseende inköp, driftkostnader och
andrahandsvärde. Företaget är ett familjeföretag och all tillverkning sker i Tyskland.
Nu presenterar tillverkaren en helt nyutvecklad dumper i 5-tons klassen, Bergmann C805s, en kompaktdumper
med sviveltipp. Den nya modellen ersätter den tidigare så populära Bergmann 2040 och kommer med ett flertal
nyheter.
Den nya motorn från Kubota uppfyller kraven för Steg V och är ett riktigt kraftpaket i sin klass på 53 kW/71 HP.
Tack vare den kraftfulla motorn så möjliggörs en hög nyttolast på hela 4500 kg! Även om motorn är stark och
nyttolasten hög så har man lyckats hålla bränsleförbrukningen i den nya dumpern låg.
En annan punkt som Bergmann inte försummar är säkerheten. De kompakta måtten på maskinen tillsammans med
den höga sittplattformen erbjuder en utmärkt översikt av maskinen och dess arbetsområde. Man har även
omarbetat hela förarplatsen och med modern utrustning erbjuder man en förarmiljö i toppklass!

PRESSMEDDELANDE

Den första Bergmann C805s har precis anlänt Sverige och finns att uppleva hos generalagenten Maskinia.
Den nya kompakta dumpern Bergmann C805s, kan sammanfattas i följande termer - Mer prestanda, mer nyttolast,
mer säkerhet!

Bild: Den nya kompaktdumpern från Bergmann, C805s, erbjuder mer prestanda, mer nyttolast, mer säkerhet!

Specifikation Bergmann C805s
Nyttolast

4 500 kg

Höjd utan rotella

2 765 mm

Tomvikt

3 450 kg

Markfrigång

305 mm

Lastkapacitet struken/max

1,9 m³ / 2,6 m³

Dumpningshöjd

979 mm

Längd

4 256 mm

Lasthöjd, fram

1 479 mm

Bredd

1 800 mm

Motorkraft

53 kW / 71 HP

Maskiniagruppen är generalagent i Sverige för Doosan, Case & Bergmanns breda produktsortiment av
entreprenadmaskiner samt återförsäljare för Atlas Copco, Husqvarnas och Epiroc hydraulhammare & redskap.
Maskiniagruppen har sitt huvudkontor i Linköping med filialer i Stockholm, Göteborg, Uddevalla, Jönköping, Kalmar &
Staffanstorp samt ett väl utbyggt nät med 7 återförsäljare och 20 auktoriserade serviceverkstäder.

