Překládací vůz cukrové řepy
Přeprava s náruživostí

Velký ložný objem

Váš specialista pro překládací
vozy
Firma HAWE Wester nabízí
překládací vozy cukrové řepy
s ložným objemem 27 a 40
kubických metrů. Objem odpovídá
samojízdným zásobníkovým
sklízečům řepy všech výrobců.

Cukrová řepa se bez problémů
během jízdy naloží do vozu HAWE
RUW a přepraví se k okraji pole.
Díky výkonnému hydraulicky
sklopnému pásovému dopravníku
se cukrová řepa dostává šetrným
způsobem na přícestnou skládku.
Tato skládka je umístěna na

Vozy HAWE RUW jsou schopny
přebírat cukrovou řepu během jízdy.

Rozměrné pneumatiky snižují potřebu tažné síly a zabraňují utužování půdy,
a to i v případě vlhkých podmínek sklizně.

přejížděné půdě a lze ji proto
snadno opět naložit
čisticími nakladači. Vyprazdňovací
výkon činí 1000 tun za hodinu a
odpovídá výkonu sklízečů řepy.
Vozy HAWE RUW se dodávají
také jako systémy s výměnnými
nástavbami.

Přeprava s

...a nejvyšší vyprazdňovací výkon!

Ničím nerušený výhled
Řidič ovládá vůz RUW pomocí
komfortního, elektrohydraulického
ovládání se sekvenčním řízením.
Všechny hydraulické pohony se
provádějí prostřednictvím sériové
palubní hydrauliky poháněné
kloubovým hřídelem.

Dopravníkový pás s velkým vyložením překládacího vozu cukrové řepy HAWE
ukládá cukrovou řepu šetrným způsobem, rychle a čistě na přícestnou skládku.
Pás namontovaný k přední části vozu poskytuje řidiči optimální přehled.
Průhledná čelní stěna vozu RUW umožňuje kontrolu nákladu ve voze.

Stejným způsobem lze také
komfortně během krátké doby přímo
nakládat nákladní vozidla.

Díky hydraulicky sklopnému pásovému dopravníku se sníží výška vozidla.

Pomocí žebříku na zadní stěně lze
za účelem čistění do vozu RUW
bezpečně vstoupit.

Zásobník vozu HAWE RUW je konstruován tak, aby bylo možné cukrovou
řepu rychlo a beze ztrát překládat během jízdy. Oba řidiči mají zaručen co
možná nejlepší výhled.

náruživostí

Technické údaje překládacího vozu cukrové řepy
Typ

Dov. celková hmotnost (t)
Kapacita (m3)
Délka (m)
Šířka (m)
Výška (m)

Celkové rozměry

Délka (m)
Šířka vč. pneumatik (m)
Výška (m)
Brzda

Provedení podvozku

Řízená náprava

Připojení

Dole K80
Odpružení tažné oje

Pneumatiky
Sériově

Předávací pás

Délka (m)
Vyprazdňovací výkon t/h
Doba vyprazdňování cca.

RUW 4000 T

7,00
2,50
1,3 / 2,0

8,70
2,50
1,3 / 2,0

8,60
2,85
3,95
Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový
systém s regulací ALB
Nápravy BPW, dvounápravový
Výkyvné ústrojí 32 t LK
s dynamickým osovým vyrovnáváním
2. náprava vlečená, hydr. blokování

9,80
2,95
3,95
Dvouokruhový vzduchotlakový brzdový
systém s regulací ALB
Nápravy BPW, třínápravový
Výkyvné ústrojí 48 t LK
s dynamickým osovým vyrovnáváním
1. a 3. náprava vlečená, hydr. blokování

Sériově
Sériově

Sériově
hydraulicky

700/50x26,5 16 PR Traction
hydr. pohon
4,5
1000
1,5 min

800/45x26,5 16 PR Traction
hydr. pohon
4,5
1000
2,0 min

23
27

Rozměry nástavby

Odpružení

RUW 2500 T

33
40

Doplňková výbava: Další typy pneumatik, hydr. odpružený podvozek vč. zvedací nápravy, ručně řízený, elektrické
ovládání nastavení podvozku, nucené řízení, dodává se také jako systém výměnných valníkových nástaveb.

Sortiment výrobků formy HAWE je neustále dále vyvíjen. Vyhrazujeme si právo kdykoliv provést změnu technických specifikací, cen a modelů.
Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné, a proto nezávazné.
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