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HAWE - přeprava s náruživostí
Firma HAWE Wester GmbH & Co. KG
Maschinenbau se sídlem v obci Wippingen, okres
Emsland vyrábějí více než 50 let vysoce kvalitní

inovativní a robustní vozidla s dlouhou životností
pro zemědělství, sdružení se strojním vybavením a
podniky služeb.

Překládací vozy pro obilí, osivo a hnojiva ULW
Ať se jedná o jedno-, dvou- nebo třínápravové
provedení, firma HAWE nabízí 4 výkonné
překládací vozy s objemem 16 až 38 m3. Při
překládání během výmlatu se zvýší výkon sklízecí
mlátičky asi o 25 procent při sklizni obilí a řepky
a také o více než 40 procent při sklizni kukuřice

na zrno. Pomocí skluzu na osivo a hnojivo
nebo pomocí hydraulicky otočného šnekového
dopravníku na osivo a hnojivo lze rychle plnit secí
stroje a rozmetadla hnojiv s velkým pracovním
záběrem.


Překládací vozy na siláž SUW
Překládací vozy na siláž HAWE jsou nabízeny jako
model SUW 4000 s dvounápravovým podvozkem
a objemem 40 m3 a jako model SUW 5000 s
třínápravovým podvozkem a objemem 48 (60)
m3. Vozy SUW jsou schopny velmi rychle přeložit
řezanku na nákladní vozidlo. Při stále větších

vzdálenostech mezi polem a průjezdním silem je to
levná alternativa šetrná k životnímu prostředí.
Věž lze otáčet o 280 stupňů. Tím je možné
překládání doleva nebo doprava, a to i přes jámy.
Pomocí vozu SUW lze také rychle a levně plnit
přijímací dávkovače pro bioplynové stanice.

Překládací vozy cukrové řepy RUW
Překládací vozy cukrové řepy HAWE s kapacitou 27
nebo 40 m3 jsou ideálním doplněním samojízdných
sklízečů cukrové řepy se šesti nebo více řádky. Při
přebírání cukrové řepy během jízdy zůstane sklízeč
vždy v řádku a zvládne tím podstatně více hektarů
za hodinu. Vůz RUW s překládacím pásem délky

4,50 metru zakládá čisté přícestné skládky, které
umožňují šetrné uložení cukrové řepy. V případě
dlouhých polí, na kterých se sklízeč v důsledku
kapacity zásobníku nedostane až na konec pole, je
vůz RUW nezbytnou výbavou.

Silážní vozy SLW
Firma HAWE nabízí osm výkonných silážních
vozů pro efektivní soupravu na výrobu řezanky.
Vozy s objemem* 20 až 55 m3 se dodávají s
dvounápravovým nebo třínápravovým podvozkem
a rozsáhlou sériovou výbavou. Systémy rolování
plachty firmy Quick-Cover jsou nabízeny jako

příslušenství. Rozměrné nízkoprofilové pneumatiky
snižují u těchto silážních vozů potřebu tažné síly a
zaručují pouze malý tlak na půdu.
*pro objemy vyšší než 60 m3 s hydraulicky
ovládaným zvýšením bočnice.

Systém výměnných nástaveb WPS
Systémy výměnných nástaveb HAWE umožňují
využívat několik různých nástaveb HAWE
jak s dvounápravovým, tak s třínápravovým
podvozkem. Díky tomu jsou vysoce hodnotné
podvozkové komponenty efektivněji využity
po celý rok a zvyšuje se tím hospodárnost.
Výměnu různých nástaveb lze provést ve velmi
krátkém čase. Firma HAWE nabízí volitelně dvě
dvounápravová a dvě třínápravová provedení

s mechanickým nebo hydraulickým odpružením.
Zajištění výměnných nástaveb se provádí pomocí
zajišťovacího systému HAWE Twist-Lock RE.
Jako výměnné nástavby jsou dostupné následující
provedení: univerzální rozmetadlo, překládací vůz
na obilí překládací vůz cukrové řepy, vyklápěcí
nástavba, nákladní vůz s výtlačným čelem a silážní
vůz. Vozy na kejdu lze dodat od renomovaných
výrobců přesně podle Vašich požadavků.
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Univerzální rozmetadla DST

Univerzální rozmetadla DST firmy HAWE jsou
vyzkoušena společností DLG a velmi přesně
rozptylují velkoobjemová hnojiva vhodná pro
rozmetání a jsou konstruována pro trvalý provoz.
Robustní rozmetací ústrojí se dvěma (nebo
třemi) vodorovnými válci, dvěma rozmetacími
disky, dávkovacím posunovačem a čtyřmi silnými
řetězy drapákového dna zajišťují přesnou aplikaci
a dlouhou životnost rozmetadla. Mezi sedmi
univerzálními rozmetadly s jedno-, dvou- nebo
třínápravovým podvozkem s ložným objemem
v rozmezí od 9 do 23 m3, resp. s dovolenou

celkovou hmotností od 8 do 34 t najdou zemědělci
a provozovatelé podniků služeb rozmetadlo, které je
vhodné pro jejich podniky a dané podmínky použití.
Ten, kdo rozmetá výhradně lehké sypké materiály,
jako je např. kompost, ocení zasunovatelné zvýšení
bočnic. Regulační zařízení rozptylu při zahájení
usnadňuje práci na okraji pole zamezením rozptylu
rozmetávaného materiálu na cestu. Pro podniky,
které rozmetají výhradně chlévskou mrvu, nabízí
firma HAWE rozmetadlo chlévské mrvy DST
volitelně s rozmetacím ústrojím se čtyřmi stojatými
válci.

Nákladní vozy s výtlačným čelem CSW
Součástí výrobního program firmy HAWE je také
nákladní vůz s výtlačným čelem CSW 4000
s objemem 40 m3 v dvounápravovém provedení
a CSW 5000 s objemem 50 m3 v třínápravovém
provedení. Protože nástavbu není třeba pro
vyprázdnění sklápět, ale náklad se přesune

směrem dozadu, lze vjíždět také do budov s malou
výškou stropu. Kromě toho je tato technika na
svazích mnohem bezpečnější, neboť těžiště vozidla
je nižší a riziko převrácení je tím menší. Stabilní
vanová konstrukce je dimenzována pro vysoká
zatížení.

Vyklápěcí vozy MK
Jako vyklápěcí vůz se dodává pět typů s dovolenou
celkovou hmotností v rozmezí od 20 do 34 tun.
Ve výrobním programu firmy HAWE jsou korby s
vyklápěním dozadu a dvoustranné sklápěče se
sklápěním dozadu nebo ve směru jízdy doleva. Pro
siláž a lehké sypké materiály jsou nabízeny vysoké
nástavby.

Systém svinovacích plachet firmy Hawe lze
mimořádně snadno ovládat. Plachta je bezpečně
zajištěna systémem ozubených tyčí; další upevnění
pomocí rohatky nebo podobného zařízení není
potřebné. Ovládání se provádí ze sériově dodávané
podesty, ke které je umožněn přístup pomocí
sklopného žebříku.

Krmné dávkovací vozy FDW
Ve výrobním programu krmných dávkovacích vozů
firmy HAWE je na výběr pět typů s dovolenou
celkovou hmotností od 6 do 16 tun a ložným
objemem od 6 do 25 m3. Výstup může být vpředu
v zorném poli řidiče nebo vzadu, když se má
dobytek krmit v postranních krmných chodbách.

Volitelně jsou k dispozici dávkovací šneky a pásové
dopravníky, dopravníky mají pravý a levý chod.
Kromě toho se vyrábějí speciální vozidla pro plnění
nejrůznějších přijímacích dávkovačů přesně podle
požadavků zákazníka.

Senážní dávkovací vozy SVW
Senážní dávkovací vozy HAWE se dodávají
volitelně v pěti různých provedeních se stojatým
metačem slámy vpředu, ležatou metací turbínou
vpředu nebo vzadu nebo 2 rozmetacími disky
vzadu. Tento typ je zvlášť vhodný pro drůbežárny
a stáje s hlubokou podestýlkou, kdežto ostatní

varianty s metačem tvoří velmi dobře podestýlku
v boxových stájích. Metače mají dosah až do
vzdálenosti 12 metrů. Všechna vozidla jsou
konstruována velmi kompaktním způsobem, takže
mohou vjíždět i do úzkých stájí.
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