
ULW 1500 E ULW 2000 T ULW 2500 T ULW 3000 T 4000 T

Kapacita m3 16 25 28 34 43
Dovolená celková hmotnost t 12 20 22 29 (33) 34 (43)
Provedení podvozku jednonápravový dvounápravový dvounápravový třínápravový třínápravový
Délka m 4,5 6 6 7,25 11,95
Šířka m 2,95 2,85 2,95 2,95 2,95
Výška m 3 3,3 3,6 3,6 3,95
Výška překládání m 4,6 4,7 4,7 4,7 5,6
Průměr šneku cm 42 50 50 50 60
Překládací výkon t/h 400 700 700 700 1 000

Překládací vůz na obilí 
HAWE ULW

Hydraulicky sklopný vyskladňovací šnek pro 
vysokou výkonnost

Vysoká kvalita a robustní konstrukce je 
zárukou výkonnosti a dlouhé životnosti 
stroje

Volitelný šnek pro plnění rozmetadel 
a secích strojů

Dagros, s.r.o., K Přejezdu 509, 289 21  Kostomlaty nad Labem
Email: info@dagros.cz, Telefon: (+420) 313 036 122, (+420) 325 538 120

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

Překládací vozy HAWE patří ke klíčovým strojům při sklizni obilovin. Umožňují zefektivnit výkon sklízecích mlátiček až o 25 % při sklizni 
obilnin a až o 40 % při sklizni kukuřice na zrno díky vyprazdňovaní za jízdy bez přerušení. V nabídce je celá řada překládacích vozů 
s objemem korby 16 až 43 m3. Šnekové dopravníky ve velkém zásobníku umožňují rovnoměrné vyprázdnění materiálu po celé délce korby. 
Velký průměr hydraulicky sklopného vyskladňovacího šneku s hvězdicovým uložením umožňuje materiál vyložit rychle a bez poškození. 
Čištění vozu z důvodu změny plodiny či hnojiva je jednoduché díky hydraulicky ovládaným čistícím a vyprazdňovacím šoupatům umístěným 
v nejnižším místě zásobníku. Vozy lze dovybavit hydraulicky přestavitelným skluzem a hydraulicky otočným šnekovým dopravníkem pro 
využití překládacích vozů při plnění velkých rozmetadel a secích strojů.

» HAWE ULW lze také dodat jako systém s výměnnými 
nástavbami.

» Široká nabídka modelů a příslušenství do každé situace 
(sklizeň, hnojení, setí…).

» Bohatá sériová výbava.

» Ochrana půdy díky širokým pneumatikám a minimalizaci 
přejezdů po poli.


