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Pohon drapákového dna pomocí 
převodovky s čelním ozubením, ve směru 
jízdy vpravo.

Univerzální rozmetadla HAWE DST
Velkoobjemová univerzální rozmetadla HAWE jsou konstruována pro profesionální trvalý provoz. Použití kvalitních komponentů zaručuje 
dlouhou životnost. Rozmetací ústrojí se dvěma ležatými rozmetacími válci, hradítkem a ústrojím pro široké rozmetání je testováno organizací 
DLG a umožňuje přesnou aplikaci různých rozmetávaných materiálů až do šířky rozmetání 24 metrů. K dispozici jsou všechny varianty 
tažného zařízení pro horní nebo spodní zavěšení. Lze využívat zatížení tažného zařízení až 4 tuny. Tažné oje jsou odpruženy volitelně 
mechanicky nebo hydropneumaticky. Podniky služeb a velké podniky tak získají systém vhodný pro jejich provoz.

Čtyři řetězy drapákového dna, tloušťka 14 x 50 mm, lomové 
zatížení 25 t pro každý řetěz. Uzavřené lišty drapákového dna, každá 
čtvrtá lišta jako čisticí lišta.

Pohon rozmetacích válců 
pomocí řetězů 11/4 palce s automatickým 
napínáním řetězů a automatickým čerpadlem 
oleje pro mazání hnacích řetězů a ložisek 
hřídele drapákového dna.

Hřídel drapákového dna trojnásobně 
uložený. Vysoká míra schopnosti 
samočištění v každém řetězovém pastorku.

Dokumentace
Vážicí systém ve spojení s řízením ISO 
BUS pro automatickou variabilní aplikaci 
nezávislou na hmotnosti a příslušná 
dokumentace rozmetaného množství a 
ploch pomocí řídicí jednotky pro osevní 
plán zákazníka. 

Dva ležaté rozmetací válce s našroubovatelnými 
rozmetacími prsty vysoce odolnými proti opotřebení z oceli Hardox, 
otočné. Uložení s ochranou proti namotání. Rozmetací kryt s 
plastovou deskou jako ochrana proti odmrštěným kamenům.

Rozmetací 
talíře
se šesti přestavitelnými 
rozmetacími 
lopatkami. Vyměnitelné 
opotřebitelné oblouky z 
oceli Hardox.

Jednoduché ruční nastavení výšky a šířky spodního dílu 
rozmetacího krytu pro různé rozmetávané materiály. 
Optimalizace toku materiálu na rozmetací talíře pro 
přesné rozptýlení. Rozmetací kužel pro zlepšení přesnosti 
rozmetání u lehkých rozmetávaných materiálů (kompost, 
suchý slepičí trus atd.). 
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Výkyvně zavěšená zadní světla (ochranná 
mřížka jako příslušenství).

Pracovní světla uvnitř a vzadu, na přání se 
také dodává jako LED světlo.

Tažná oj, hydropneumaticky odpružená se 
spodním zavěšením.

Tažná oj, mechanicky odpružená s 
horním/spodním zavěšením.

Zvýšení bočnice, 300 mm pro kompost 
nebo jiné lehké rozmetané materiály

Ovládání nuceného řízení lanovodem.Podvozek s hydropneumatickým 
odpružením, včetně zvedací nápravy.
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Kvalitní řešení podrobně

Řiditelná náprava hydraulicky 
blokovatelná s automatickým vyrovnáním 
pro optimální udržování přímé jízdy.

Podvozek Boogie se zvedací nápravou.

Ukazatel výšky hradítka a průhledná 
bočnice vpředu pro vizuální kontrolu 
rozmetacích válců.

Sledování otáček rozvolňovacích válců 
a rozmetacích talířů se zastavením 
přepravního dna.

Vizuální kontrola automatického napínání 
řetězů.

…s individuálními prvky výbavy

...hnací ústrojí s možností vysokého zatížení

Pohony rozmetacích válců a rozmetacích 
talířů všech univerzálních rozmetadel 
HAWE jsou sériově vybaveny spojkami 
proti přetížení a volnoběžkami  

 

Kvalitní převodovka firmy 
 Převodovka talířů s 

průměrem hřídele 50 mm.

Vačková spojka

Volnoběžka

Kloubový hřídel s velkým úhlem 
výkyvu s vačkovou spojkou

Převodovka talíře

Střední převodovka
Volnoběžka

Rozdělovací převodovka

Ochranná mřížka vpředu, průhledná 
bočnice vpředu a sklopný žebřík ve směru 
jízdy vpravo. Stírací hrana ze dřeva.

Ruční ovládání s plynulou regulací 
rychlosti přepravního dna namontované 
na tažné oji.

Elektrohydraulické ovládání s plynulou 
regulací rychlosti přepravního dna a 
digitální indikace, volitelně řízení ISO BUS 
s GPS a aplikací specifickou podle plochy.

Převodovka talíře

Volnoběžka
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 Alliance Flotation 328
- sériová výbava pro všechna
 univerzální rozmetadla HAWE
- diagonální pneumatiky 
 Flotation pro tažená vozidla s 
 profilem šetrným působením 
 na půdu 

Alliance Agri-Transport 390
- ideálně vhodná pro použití na 
 pastvinách
- velká hloubka profilu zaručuje 
 dlouhou životnost
- elastické výstupky a široké 
 meziprostory profilu umožňují 
 optimální samočištění
- dobré boční vedení díky 
 průběžné ocelové vložce 

Alliance Flotation 380
- elastické výstupky a široké 
 meziprostory profilu umožňují 
 optimální samočištění
- vysoká odolnost díky 
 průběžné ocelové vložce
- velmi dobré trakční vlastnosti 
 v obou směrech jízdy díky 
 profilu nezávislém na směru 
 jízdy

Vredestein Flotation Trac
- relativně velká styková plocha, možnost 
 použití pro rychlosti až 65 km/h
- optimální rozdělení zatížení ve stykové 
 ploše
- šetrné působení na travnaté plochy
- malý valivý odpor, dobré vlastnosti 
 samočištění a trakční vlastnosti

Nokian Country King
- pneumatika Nokian Country King se 
 vyznačuje velmi klidným chodem  
- snadné odvalování při jízdě na silnici 
- třída rychlosti D (65 km/h), hospodárná a 
 ekologická alternativa

Objemné (široké) pneumatiky snižují potřebu tažné síly a zamezují utužování půdy i při použití za mokra. Relativně velká styková plocha 
snižuje valivý odpor. Tím zůstává odvalování pneumatik zachováno i při obtížných podmínkách.

Dopravní  techniku umíme

BKT FL 630 Super
- ideální pneumatika pro 
 víceúčelové použití na silnici a 
 na poli
- rovnoměrný chod a vysoká 
 odolnost

Michelin CARGO X BIB 
High Flotation
- kvalitní pneumatika pro silniční 
 přepravu
- vysoká nosnost a velké styková plocha
- přesné vedení a malý valivý odpor
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Varianty pneumatik pro všechny požadavkyRozmetadlo chlévské mrvy se vertikálními (stojatými) válci
Pro podniky, které chtějí rozmetat pouze 
chlévskou mrvu, nabízí firma HAWE 
rozmetadlo chlévské mrvy s objemem 
7,5 až 19 m3. Tato vozidla s jednou 
nebo dvěma nápravami jsou v principu 
konstrukčně shodné s univerzálními 
rozmetadly. Nejdůležitější rozdíl spočívá 
v rozmetacím ústrojí se čtyřmi stojatými 
válci. Šířka rozmetání činí cca 6 metrů. 
Agresivní rozvolňovací prsty vynikajícím 
způsobem rozmělňují rozmetávaný 
materiál.

TYP DST 8 T -SW DST 12 T -SW DST 16 T -SW DST 20 T -SW 
Celková dovolená hmotnost (t) 8 12 16 20
Rozměry skříně (m)  
Šířka 2,10 2,10 2,10 2,10 
Výška (bočnice) 0,60 0,90 1,10 1,30
Rozměry mostu (m)
Délka 5,20 5,40 6,00 6,50 
Šířka 2,15 2,15 2,15 2,15
Nakládací výška (m) 2,10 2,40 2,60 2,80
Objem ložného prostoru (m3)* 7,5/11 10/13 14/16,5 16,5/19
Průchod rozmetacího ústrojí výška (m) 1,10 1,30 1,50 1,70
Řetěz drapákového dna:
vždy 4 řetězy

Řetězy z kruhové oceli
13mm ø x 36mm

Řetězy z kruhové oceli
14mm ø x 50mm

Řetězy z kruhové oceli
14mm ø x 50mm

Řetězy z kruhové oceli
14mm ø x 50mm

Provedení podvozku Nápravy BPW, Tandem 
nebo jedna náprava

Nápravy BPW, Tandem 
nebo jedna náprava

Nápravy BPW, Tandem Nápravy BPW, Tandem 

Brzdy  Nájezdová brzda auto-
matika při couvání

2 okruhový vzduchový
brzdový systém 

2 okruhový vzduchový
brzdový systém 

2 okruhový vzduchový
brzdový systém 
 s regulací ALB 

Odpružení Výkyvné ústrojí 10 t 
GK nebo jedna náprava 

odpružená 

Výkyvné ústrojí GK12 
t nebo jedna náprava 

odpružená

Výkyvné ústrojí 16 t GK Výkyvné ústrojí LK 
20 t s s dynamickým 

vyrovnáváním
Rozvor náprav (mm) 1400 1400 1550 
Řídicí náprava hydr. blokování - na přání na přání na přání
Zatížení závěsu až (t) 1,5 2 2 3
Horní závěs, tažné oko 40 mm sériově sériově sériově sériově
Spodní závěs K80 - - na přání na přání
Odpružení oje na přání na přání sériově sériově
Pneumatiky sériově
Sériově 15,0/70 - 18 12PR 550/60x22,5 16 PR 550/60x22,5 16 PR 550/60x22,5 16 PR

*1. číslo = objem při řídké hmotě (měření vodou), 2. číslo = objem s násypným kuželem až do výšky průchodu rozmetacího 
ústrojí.
Základní výbava pro všechna rozmetadla chlévské mrvy: Stabilní kuželová rámová konstrukce odolná proti zkrutu s plně 
svařenými ocelovými bočnicemi se stírací hranou (dřevo), průhledná ochranná mřížka vpředu, čtyři větve řetězu drapákového 
dna, rozmetací zařízení tvořené čtyřmi svislými rozmetacími válci s pojistkou proti přetížení, kloubový hřídel Walterscheid s 
pojistkou proti přetížení, TÜW výbava a osvětlení podle dopravních předpisů.

Technické údaje rozmetadla chlévské mrvy
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TYP DST 12 DST 16 DST 20
DST-A 20 DST 22 DST 24

DST-A 24 
DST 30

DST-A 30 
DST 32 

DST-A 32  DST-A 34
Celková dovolená hmotnost (t) 12 16 20 23 24 31 34 34
Rozměry skříně (m) 
Délka k hradítku 4,75 5,35 5,85 5,85 6,45 6,95 7,35 7,95 
Šiřka 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 
Výška (bočnice) 0,90 1,10 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 
Rozměry mostu (m) 
Délka 5,40 6,00 6,50 6,50 7,10 7,60 8,00 8,60 
Šířka 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 2,15 
Nakládací výška (m) 2,40 2,60 2,80 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 
Objem ložného prostoru (m3)* 10 / 13 13,5 / 16,5 16 / 18,5 16 / 18,5 18 / 20 19 / 21 20 / 23 27 / 30
Průchod rozmetacího 
ústrojí výška (m) 

1,30 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

na přání 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
Řetěz drapákového 
dna: vždy 4 řetězy 

Řetězy z kruhové oceli 14mm Ø x 50mm 
Pevnost v tahu cca. 20 t na každý řetěz

plochý řetěz 
78,5mm (100 mm)

plochý řetěz 
100mm

plochý řetěz 
100mm

Provedení podvozku BPW náprava, 
tandem nebo 

jedna 
BPW náprava, Tandem BPW náprava, Tandem

Brzdy 2-okruh.brzd.systém 2-okruhový vzduchový systém s regulací ALB
Odpružení 16 t GK 

výkyvné ústrojí, 
nebo jedna osa 

odpruž.

16 t GK 
výkyvné 
ústrojí

24 t LK výkyv-
né ústrojí s 

dynamickým 
vyrovnáváním

24 t LK výkyv-
né ústrojí s 

dynamickým 
vyrovnáváním

32 t LK 
výkyvné úst-
rojí s dynam. 

vyrovnáváním

36 t LK 
výkyvné úst-
rojí s dynam. 

vyrovnáváním

48 t LK výkyv-
né ústrojí s 

dynamickým 
vyrovnáváním

48 t LK výkyv-
né ústrojí s 

dynamickým 
vyrovnáváním

Rozvor náprav (mm) 1400 1400 1550 1810 1810 1550 1810 1810 
Řiditelná náprava na přání na přání druhá náprava vlečená, hydraulicky blokovaná 1 a 3 náprava vlečená,    hydraulicky blokovaná
Připojení
Zatížení závěsu až (t) 2 2 3 3 4 3 4 4 
Horní závěs, tažné oko 40mm série série série - - - - -
spodní závěs K80 - na přání na přání série série série série série 
mechanicky odpružené oje na přání série série série série série hydraulické hydraulické 
Pneumatiky
pneu v základní 
výbavě

550/60x22,5 
16 PR

550/60x22,5 
16 PR

550/60x22,5 
16 PR

700/50x26,5 
16 PR

700/50x26,5 
16 PR

600/55x26,5 
16 PR

700/50x26,5 
16 PR

710/50R30,5

*1. číslo = objem při jednoduchém plnění (měření vodou), 2. číslo = objem s násypným kuželem až do výšky průchodu rozmetacího ústrojí
Základní výbava pro všechna velkoobjemová univerzální rozmetadla: Stabilní kuželová rámová konstrukce odolná proti zkrutu s plně 
svařenými ocelovými bočnicemi se stírací hranou (dřevo), průhledná ochranná mřížka vpředu, čtyři větve řetězu drapákového dna, ústrojí 
pro široký rozptyl se dvěma talíři a s pojistkou proti přetížení, dva ležaté rozvolňovací válce, svislé hradítko, kloubový hřídel s velkým úhlem 
výkyvu a s pojistkou proti přetížení, provedení 40 km/h, dvouokruhový vzduchotlakový brzdový systém, technické schválení, osvětlení podle 
dopravních předpisů.

Sortiment výrobků firmy HAWE se neustále dále vyvíjí. Vyhrazujeme si právo provést kdykoli změny technických specifikací, cen a modelů. 
Obrázky a číselné údaje jsou pouze přibližné a nezávazné.

Technická data univerzálníh rozmetadla


