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Pro každou aplikaci ...

Překládací vůz firmy HAWE se
dodává s rozsáhlým sériovým
vybavením a rozmanitou
nabídkou doplňkového
příslušenství. Například model
ULW 2500 T a 3000 T se
systémem výměnných nástaveb,

se speciálními pneumatikami,
hydraulicky odpruženou tažnou
ojí a speciálním lakováním. Pro
každou velikost podniku a pro
všechny podmínky provozu si
mohou zákazníci vybrat vhodná
vysokovýkonná vozidla.

Vysoká kvalita nakupovaných
komponentů a vysoká kvalita
výroby je zárukou bezpečnosti
při povozu, výkonnosti, komfortu
jízdy a dlouhé životnosti.

Překládací vůz s jednou
nápravou….

… s dvounápravovým
podvozkem...

... nebo s třínápravovým
podvozkem (sériová výbava).

... Správné vybavení

Šnekové dopravníky ve velkém
zásobníku.

Velký průměr šneků s hvězdicovým
uložením.

Vážicí tyče pro váhové zařízení
nebo integrované v hydraulickém
podvozku (volitelná výbava).

Svinutí a rozvinutí plachty ze
země, sériově.

Přídavné využití překládacích vozů při hnojení. Plnění velkých
rozmetadel zvyšuje výkonnost a šetří čas.

Překládací vozy HAWE jsou
důležité klíčové stroje při
profesionální sklizni obilovin.
Umožňují vyprazdňování během
jízdy bez přerušování. Tím se
zvýší výkon sklízecí mlátičky až
o 25 procent. Široké pneumatiky
šetrné vůči půdě zabraňují
vzniku hlubokých jízdních stop a
utužení půdy.
Hydraulicky přestavitelný skluz
osiva a hnojiva pro velké secí
stroje a rozmehnojiv s velkými
pracovními záběry.

Hydraulicky otočný šnekový
dopravník osiva a hnojiva pro
secí stroje a rozmetadla.

Technické údaje překládacích vozů
Typ

ULW 1500 E

ULW 2000 T

ULW 2500 T

ULW 3000 T

16
19
12
jednonápravový

25
20
dvounápravový

28
30
22
dvounápravový

34
38
29/33
třínápravový

4,50
2,50

6,00
2,50

6,00
2,50

7,25
2,50

7,05
2,95

9,00
2,85

9,00
2,95

10,30
2,95

3,00
3,60
4,60
42,0

3,30
4,70
50,0

3,60
3,80
4,70
50,0

3,60
3,80
4,70
50,0

400
30, 5-LR32

600
700/50x26,5
16 PR Traction
40 km/h
ALB
sériově

600
800/45x26,5
16 PR Traction
40 km/h
ALB
sériově

600
800/45x26,5
16 PR Traction
40 km/h ALB
sériově

Kapacita (m3)
Sériově
Volitelně
Dov. celková hmotnost (t)
Provedení podvozku
Rozměry zásobníku
Délka (m)
Šířka (m)
Celkové rozměry
Délka (m)
Šířka vč. pneumatik (m)
Výška:
Sériově (m)
Volitelně (m)
Výška překládání (m)
Průměr šneku (cm)
Předávací výkon
(tuny/hodina)
Pneumatiky
Zulässige Geschwindigkeit
Speciální výbava
Zakrytí plachtou
ově navinutelná ze země

25 km/h
40 km/h ALB
sériově

Sériová výbava: Řídicí nápravy u dvounápravového a třínápravového podvozku, kloubový hřídel s pojistkou proti přetížení,
dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém, vnitřní světlomet
Doplňková výbava: elektronické váhové zařízení, hydraulicky odpružená tažná oj, zvýšení objemu, skluz osiva, šnekový dopravník
osiva. Dvou- a třínápravové provedení se také dodává jako systém výměnných nástaveb, k tomu lze také na přání dodat
hydropneumatické systémy odpružení, různé spojovací systémy pro horní a dolní zavěšení.
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.

