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ULW 1500 
400t/h Átrakási teljesítmény

ULW 2500 
700t/h Átrakási teljeđítmény
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ULW 2000
700t/h Átrakási teljeđítmény

ULW 3000
700t/h Átrakási teljeđítmény

Kemény körülményekre tervezve
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Vonórúd kialakítás
Elérhető alsó- vagy felsőbekötésú vonórúd. 
Alsókapcsolású vonórúd esetében 
hidraulikus vonórúd rugózás is válaszható, 
mellyel nagyban növelhető a vezetési 
kényelem. 

voltak az első gabonára, műtrágyára és vetőmag átrakásra is használható kocsik, amelyek már évtizedek óta a 
gazdák szolgálatában állnak. Ezeket a bizonyított és bevált gabona kiközelítő kocsikat folyamatosan 
fejlesztjük a kor kihívásainak megfelelően. A világszerte exportált ULW átrakókocsik segítenek a modern, 
nagy teljesítményű kombájnokban rejlő lehetőségek optimális kiaknázásában.

A HAWE ULW átrakókocsik

ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000

500 mm átrakócsiga átmérő (ULW 1500 Ø 420 mm)
A nagy csigaátmérő biztosítja a gyors és kíméletes áttárolást. A csiga csillag 
csapágyazása egyszerűen és alacsony karbantartás igényűen lett terveze a hosszú 
élettartamot szemelőtt tartva. 
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Hidraulikusan állítható csigatoldat
A hidraulikusan állítható csigatoldat 
segítségével a szállító járművek precízen 
tölthetőek (opció). 

Vetőgép töltő csiga
A kihasználhatóság és hatékonyság 
növelése érdekében a HAWE ULW 
átrakókocsik mechanikus hajtású, 
hidraulikusan állítható vetőgéptöltő 
csigával szerelhetőek, mellyel a modern 
központi tartályos vetőgépek töltése 
egyszerűen kivitelezhető (opció).

Vetőmag/műtrágya csigatoldat
Csukható, hidraulikusan állítható hosszított 
csigatoldattal a vetőmag/műtrágya precízeni 
tárolható át. A csigatoldat használatával 
ugyancsak hatékonyan tölthetőek az 
alacsonyabb szállítójárművek is (opció).

Kemény körülményekre tervezve
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talajkímélő abroncsai segítségével rendkívül jól használhatóak a tarlón történő munkavégzésre. A szállító járműveknek 
nem kell a betakarítógép mellé a tarlóra hajtani sokszor elművelhetetlen keréknyomokat hagyva, elég ha a tábla szélén 
várakoznak. A HAWE ULW átrakókocsik 700 t/h átrakási teljesíményével az áttárolás a szállító járművekre percek alatt 
elvégezhető. A betakarítás teljesítménye nagy mértékben növelhető az átrakókocsira menetközben történő ürítéssel. Ezek a 
tulajdonságok garantálják a lehető legnagyobb betakarítógép kapacitás kihasználását.

A HAWE ULW átrakókocsik

Mérleg
A HAWE átrakókocsik digitális kijelzővel ellátott mérlegrendszerrel szerelhetőek, 
melynek része az automata AUTOLOG tömegmérés és PC szoftver segítségével történő 
adat kezelés/kielemzés (opció).

Felhasználóbarát kezelőszervek
Az átrakókocsikhoz elérhető elektrohidraulikus vagy ISO-Bus-os vezérlés opcinálisan.

WLAN adatátvitel
A mérleg rendszer adatait mobil 
eszközén is megtekintheti a WLAN 
adatátvitel segítségével.  Elérhető 
minden Android és IOS eszközön 
igyenes alkalmazásként (opció).

ULW 1500 | ULW 2000 | ULW 2500 | ULW 3000
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sind mit ihrer bodenschonenden Bereifung hevorragend für den Einsatz auf dem Acker ausgerüstet. Das Ernt
kann am Feldrand auf Straßenfahrzeuge mit bis zu 700 Tonnen pro Stunde für den schnellen Weitertransport 
übergeladen werden. Die Leistung der Erntemaschinen steigt durch das Überladen während der Fahrt erheblich 
an. Dadurch wird eine größtmögliche Auslastung gewährleistet.

Cserefelépítményes alváz
A HAWE cserefelépítményes rendszer 
segítségével kiaknázható a tandem és 
tridem cserefelépítményes alvázban 
rejlő potenciál. Ezekre az alvázakra 
25-38 m3-es átrakókocsi felépítmények 
szerelhetőek.

Tekerőponyva / létra a hátfalon
A HAWE ponyvarendszer széria felszereltség, 
rendkívül könnyen, talajról kezelhető, és 
megfelelő védelmet biztosít eső ellen. Az 
előfeszített  takaróponyva fogaskerekes-léces 
pályán talajról mozgatható, így nem szükséges 
további ponyva lefogatás használata. A ponyva 
opcionálisan működtethető hidraulikusan is. Tisztító nyílások

A tartály legalacsonyabb pontján 
elhelyezett, hidraulikusan nyitható 
tisztító nyílások és az átrakócsiga 
tisztító ajtaja nagymértékben 
leegyszerüsíti az átrakókocsi tisztítását 
a különböző terményekkel/ 
műtrágyával való munka után.

Kemény körülményekre tervezve
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ULW 3500 
1200 t/h átrakási teljesítmény

ULW 4000 
1200 t/h átrakási teljesítmény
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ULW 5000
1200 t/h átrakási teljesítmény

Átrakócsiga 22° 
szögben állítható

Kemény körülményekre tervezve
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Az ULW 3500, ULW 4000 és ULW 5000 átrakókocsi modellek koronázzák meg a HAWE gabona 
kiközelítőkocsi termékpalettáját.  Ezek a kocsik egészen 50 m3-es kapacitásig érhetőek el és hidraulikusan 
szögben állítható, 600 mm-es átrakócsigával vannak szerelve.

Hidraulikusan állítható átrakócsiga
A hidraulikusan 22°-os szögben állítható 

áttároló csiga segítségével a szállító 
járművek precízen tölthetőek. Az áttárolási 
távolság 4m-ig, átrakási magasság 5,7m-ig 

állítható. 

600 mm átrakócsiga átmérő
 A nagy csigaátmérő biztosítja a gyors és 

kíméletes áttárolást. A csiga csillag 
csapágyazása egyszerűen és alacsony 
karbantartás igényűen lett terveze a 

hosszú élettartamot szemelőtt tartva. 

HAWE ULW átrakókocsik

Vetőmag/műtrágya csigatoldat
Csukható, hidraulikusan állítható hosszított csigatoldattal a vetőmag/műtrágya 
precízeni tárolható át. A csigatoldat használatával ugyancsak hatékonyan tölthetőek 
az alacsonyabb szállítójárművek is (opció).

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000
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Hidraulikusan állítható csigatoldat
A hidraulikusan állítható csigatoldat segítségével 
a szállító járművek precízen tölthetőek.

Vízszintes kitároló csigák
A két vízszintes pozíciójú, a tartály 
legmélyebb pontján elhelyeztett 
kitároló csiga egyenletesen üríti a nagy 
térfogatú tartályt. A kitároló csigák egy 
az átrakókocsi elején elhelyezett 
hidraulikus kuplung zárásával 
hajthatóak meg, sebességük kétfokozatú 
hajtóművel állítható. A csigákra folyó 
anyagáram a kitároló csigák fölött 
elhelyett súberekkel szabályozható.

Kemény körülményekre tervezve
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Mérleg
A HAWE átrakókocsik digitális kijelzővel ellátott mérlegrendszerrel szerelhetőek, 
melynek része az automata AUTOLOG tömegmérés és PC szoftver segítségével 
történő adat kezelés/kielemzés (opció).

Széria kezelőszervek 
Traktor fülkéből elektrohidraulikusan 
vezérelhető funkciók.

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000

Tisztító nyílások
A tartály legalacsonyabb pontján 
elhelyezett, hidraulikusan nyitható 
tisztító nyílások és az átrakócsiga 
tisztító ajtaja nagymértékben 
leegyszerüsíti az átrakókocsi tisztítását 
a különböző terményekkel/ 
műtrágyával való munka után.

Ezek az átrakókocsik az 1.200 t/h maximális átrakási teljesítményükkel képesek kevesebb mint 2 perc alatt 
megtölteni egy gabonaszállító tehergépkocsit. Ez nagyban lerövidíti a szállító járművek várakozási idejét.

HAWE ULW átrakókocsik
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Modern kezelési megoldások 
Az átrakókocsikhoz elérhető 
elektrohidraulikus vagy ISO-Bus-os vezérlés.

WLAN adatátvitel
A mérleg rendszer adatait mobil 
eszközén is megtekintheti a WLAN 
adatátvitel segítségével.  Elérhető 
minden Android és IOS eszközön 
igyenes alkalmazásként (opció).

Kemény körülményekre tervezve
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Tekerőponyva / létra a hátfalon
A HAWE ponyvarendszer széria felszereltség, rendkívül 
könnyen, talajról kezelhető, és megfelelő védelmet biztosít 
eső ellen. Az előfeszített  takaróponyva fogaskerekes-léces 
pályán talajról mozgatható, így nem szükséges további 
ponyva lefogatás használata. A ponyva opcionálisan 
működtethető hidraulikusan is.

A HAWE gabona kiközelítőkocsik hajtáslánca úgy lett tervezve, hogy a mai, modern erőgépek 
teljesítményét maximálisan ki tudják használni. A modern kezelési megoldások nagy mértékben 
megkönnyítik a munkát a gépkezelők számára és garantálják a teljes betakarítási lánc maximális 
hatékonyságát.

HAWE ULW átrakókocsik

Munkalámpák/kamera rendszer 
Opcióként elérhető kamera rendszer a átrakócsigára és 
az átrakókocsi hátfalra szerelve, emellett tetszőleges 
számú és pozíciójú LED-es munkalámpa is kérhető.

ULW 3500 | ULW 4000 | ULW 5000
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Gumiabroncsok
A HAWE gyár széles, alacsony talajnyomású gumiabroncs palettát kínál 1,7m 
átmérőig. A hagyományos gumiabroncsokon túl továbbá hevederes járószerkezet is 
elérhető, mellyel tovább tudjuk csökkenteni a talajtaposást és ezáltal növelhető az 
átrakókocsi terepjáró képessége is. 

48 t Parabola rugózású futómű és talajkormányzás 
Szériában hidraulikus rugózású futómű az ULW 5000 átrakókocsin. 

Hidraulikus vonórúd rugózás 
A HAWE átrakókocsik szériában rendkívül 
robusztus, hidraulikus vonórúd rugózással 

szereltek, mellyel nagyban növelhető a 
vezetési kényelem és az átrakókocsi 

stabilitása. 

Kemény körülményekre tervezve
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Egymenetben történő vetés és műtrágya kijuttatás

Vetőmag/műtrágya csigatoldat
Csukható, hidraulikusan állítható hosszított 
csigatoldattal a vetőmag/műtrágya precízeni 
tárolható át. A csigatoldat használatával 
ugyancsak hatékonyan tölthetőek az 
alacsonyabb szállítójárművek is (opció).

A HAWE ULW 2500, 3000, 3500 és 4000 szériájú átrakókocsikhoz osztott vetőmag-műtrágya tartály rendszer 
is elérhető, mellyel a modern, nagy központi magtartályos vetőgépek tölthetőek. Az átrakókocsik alap 
funkcióit ez a rendszer nem befolyásolja így a gabona betakarításakor ugyanúgy teljesértékű gabona kiközelítő 
kocsiként használhatók.

HAWE osztott tartály rendszer átrakókocsikhoz

Az opcionálisan felszerelhető HAWE mérleg rendszerrel és az osztott tartály 
segítségével a gépkezelő annyi műtrágya és vetőmag adagolását tudja pontosan 
végrehajtani, amennyire éppen az adott parcellában szükség van. Az átrakókocsik 
alap funkcióit ez a rendszer nem befolyásolja, így a gabona betakarításakor 
ugyanúgy teljesértékű gabona kiközelítő kocsiként használhatók.

ULW 2500 / 3000 ULW 3500 / 4000

60/40 arányú osztott tartály 60/40 arányú osztott tartály

Hidraulikus kitároló csiga hajtás Hidraulikus kitároló csiga hajtás

Elektrohidraulikus szeleptömb 
távirányítóval, CCLS - load 
sensing hiraulikus rendszer

Elektrohidraulikus szeleptömb 
távirányítóval, CCLS - load 
sensing hiraulikus rendszer

Kitároló csiga távvezérlés Kitároló csiga távvezérlés

Vetőmagtöltő csiga 
pozíciójának távvezérlése

Vetőmagtöltő csiga 
pozíciójának távvezérlése
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Vetőmag töltő csiga
Megnövelt hatékonyság a hidraulikusan 
pozícionálható vetőmag és műtrágya 
töltő csiga révén, a nagy 
munkaszélességű gabona vetőgépek és 
műtrágyaszórók rendkívül hatékony 
töltéséhez.

A HAWE Wester átrakókocsik tartálya 
hosszirányban osztható 60/40 
arányban. A pótkocsi tartályának 
elválasztórendszere könnyen 
beszerelhető és kivehető.

Mindegyik tartályrész alatt egy hidraulikus meghajtású csiga helyezkedik el. A 
vetőgépek feltöltését a traktor vezetőfülkéjének kényelméből rádiós távirányítóval 
lehet lvezérelni.

Kemény körülményekre tervezve
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2019 óta a HAWE WPS cserefelépítményes alvázak elérhetőek kiváló terepjáró képességű Camso hevederes járószerkezettel, amely 
nagy mértékben megkönnyíti a munkát nehéz terepviszonyok között is. A nagy felfekvési felület kisebb talajtömörítést,  nagyobb 
stabilitást, páratlan munkaminőséget és hatékonyságot biztosít. 

Újabb talajkímélő járószerkezeti megoldásként kínáljuk a TERRA TRAC rendszert hidromotorokkal hajtott hidakkal. A magas 
közúti sebesség és a kiválló terepjáróképesség nagy hasznos teher mellett meggyőző érv lehet a kifejezetten nedves körülmények 
között gazdálkodóknak.  Ennek a koncepciónak a folyamatos fejlesztésével a cserefelépítményes alvázrendszer előnyei tovább 
bővülnek, és szélesebb körű felhasználásra lehetnek alkalmasak a közeljövöben.

HAWE WPS hevederes járószerkezettel
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 Alliance Flotation 328
- Minden HAWE átrakókocsi alapfelszereltsége 
- Diagonál gumiabroncsok átlós mintával, amely a 
talajtaposást minimalizálja

BKT RIDEMAX FL 693 M
- 75%-ban közúti célra
- Magas kényelem és öntisztítás
- D / E sebességi index a nagyobb sebességhez közúti szállításban
- Alacsony gördülési ellenállás az üzemanyag-megtakarítás 
érdekében

BKT FL 630 Super
- Ideális gumiabroncs többcélú használatra közúton és terepen
- Nagy teherbírás

Michelin CARGO X BIB High Flotation - 
Kiváló minőségű gumiabroncs közúti szállításhoz - Nagy 
teherbírás
- Alacsony gördülési ellenállás
- Különösen alkalmas gumiabroncsnyomás-szabályozó 
rendszerekhez

A nagyméretű gumiabroncsok csökkentik a vonóerő-igényt, és nedves körülmények között is megakadályozzák a talaj tömörödését. A  nagy 
felfekvési felület minimalizálja a gördülési ellenállást, így a gumiabroncsok nehéz körülmények között is folyamatosan gördülni tudnak.

Gumiabroncs választékULW modellekre
Kemény körülményekre tervezve



ULW 1500 ULW 2000 ULW 2500 ULW 3000 ULW 3500TA ULW 3500TR ULW 4000 ULW 5000

16 25 28 34 34 38 43 50
19 - 30 38
12 20 22 29/33 24 34 34 34

36 43 48 52
Egytengelyes Tandem Tandem Tridem Tandem Tridem Tridem Tridem

4,5 6 6 7,25 7,25 7,25 8,5 8,5
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,55 2,95

7,05 9 9 10,3 10,5 10,5 11,95 11,95
2,95 2,85 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95

3,25 3,3 3,6 3,6 3,95 3,95 3,95 3,95
3,6 3,95 3,95
4,6 4,7 4,7 4,7 5,6 5,6 5,6 5,6
42 50 50 50 60 60 60 60

400 700 700 700 1200 1200 1200 1200
30,5-LR32 700/50x26.5 800/45x26,5 800/45x26,5 800/45x26,5 800/45x26,5 710/50 R 30,5 710/50 R 30,5
25 km/h 40 km/h 40 km/h 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB

40 km/h ALB 40 km/h ALB 40 km/h ALB

Típus
Raktérfogat (m3)
Széria
Opció
Megengedett össztömeg (t)
Tarlón történő használtnál(t)  
Futómű kivitel
Tartály méretei
Hossza (m)
Szélessége (m)
Teljes méretei
Hossza (m)
Szélesség abroncsokkal (m)
Magasság
Széria (m)
Opció (m)
Átrakási magasság (m)
Csigaátmérő (cm)
Átrakási teljesítmény
(Tonna/Óra)
Széria abroncsok
Megengedett sebesség
Opció
Takaróponyva
Talajról kezelhető Széria Széria Széria Széria Széria Széria Széria Széria

A HAWE termékeket folyamatoan fejlesztik. A technikai megoldások, árak és modellek változtatásának jogát a gyár fenntartja.

Átrakókocsik technikai adatai

HAWE Wester GmbH & Co. KG
Zum Turm 16  ·  26892 Wippingen

Tel. +49 (0)4966 / 91880  ·  Fax +49 (0)4966 / 1211
mail@HAWE-wester.de  ·  www.HAWE-wester.de

Kemény körülményekre tervezve




