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Western Dumpervagnar

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. Med tre olika modeller att välja på 
säkerställer vi att det finns en vagn för just dina behov, oavsett om du använder din vagn 
inom lantbruk eller entreprenad.

För lätta eller tunga laster

Western Dumpervagnar 
modell LD, lantbruk
Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. 
Botten är tillverkad i 6 mm klass 355 plåt, och sidorna i 4 mm klass 355 plåt. 
På insidan av sidorna finns spännbandsöglor infällda vid varje sidostolpe, för att surra skopor, 
redskap eller annan last. 
Mellan flaket och chassit finns sex kraftiga gummiklossar som ger en tyst gång. 
Vagnen är utrustad med fjädrande dragstång vilket reducerar slagen och rörelsen i dragöglan 
och gör körningen lugnare och bekvämare. 

Western Dumpervagnar 
modell LDH, entreprenad
Westerns dumpervagnar för entreprenad är konstruerade för transport av sand, grus, sten, 
kross och liknande material. 
Botten är tillverkad av Hardox 450 plåt, vilket ger bästa slitstyrka och skydd mot buckling. 
Sidorna är tillverkade av 6 mm plåt av klass 355. För att ytterligare förstärka sidorna mot 
slitage är en 100 mm slitplåt i Hardox 450 svetsad längst ner mot botten på sidorna. 
På insidan av sidorna finns fästen för spännbandskrokar för att surra fast skopor, redskap eller 
annan last. 

Western Dumpervagnar 
modell DLH, tungt material
Western DLH dumper för tunga transporter är idealiska för körning av sand, byggmaterial eller 
grus och sten. Golvet och sidorna tillverkas i Hardox 450 med valbar tjocklek på plåten. Insidan av 
chassit är dessutom förstärkt. Bakluckan går enkelt att ta av, och stängs med ett 300 mm 
hydrauliskt lås.



Western Dumpervagnar

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. Med tre olika modeller att välja på säkerställer vi 
att det finns en vagn för just dina behov, oavsett om du använder din vagn inom lantbruk eller 
entreprenad.

Western Dumpervagn
modell LD, lantbruk

Lastkapacitet, ton 7 8 11 12,5
Volym , m3 5,17 5,17 6,5 7,45
Flaklängd inre, m 3,9 3,9 3,9 4,45
Sidohöjd, m 0,55 0,55 0,7 0,7
Sidohöjd förhöjning, m xxx xxx 0,7 0,7
Hjulaxlar enkelaxel fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 1 2 2 2
Bottenplåt, mm 6 6 6 6
Sidoplåt, mm 4 4 4 4
Total längd, m 5,55 5,55 5,55 6,08
Egenvikt, kg 2 300 2 800 3 100 3 400

7LD 8LD 10LD 12LD

Utrusta Dumpervagnen med
spannmålsförhöjning för 
optimal användning under
skörd.



Western Dumpervagnar

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. Med tre olika modeller att välja på säkerställer vi 
att det finns en vagn för just dina behov, oavsett om du använder din vagn inom lantbruk eller 
entreprenad.

Western Dumpervagn
modell LDH, entreprenad

Lastkapacitet, ton 7 8 11 12,5
Volym , m3 5,17 5,17 6,5 7,45
Flaklängd inre, m 3,9 3,9 3,9 4,45
Sidohöjd, m 0,55 0,55 0,7 0,7
Sidohöjd förhöjning, m xxx xxx 0,7 0,7
Hjulaxlar enkelaxel fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 1 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 4 4 4 6
Sidoplåt, klass 355, mm 4 4 6 6
Total längd, m 5,55 5,55 5,55 6,08
Egenvikt, kg 2 400 2 900 3 200 3 500

7LDH 8LDH 10LDH 12LDH



Western Dumpervagnar

Westerns dumpervagnar bygger på en mycket lång tradition av dumpervagnar från 
moderbolaget Richard Western Ltd i England. Med tre olika modeller att välja på säkerställer vi 
att det finns en vagn för just dina behov, oavsett om du använder din vagn inom lantbruk eller 
entreprenad.

Western Dumpervagn
modell DLH, tungt material

Lastkapacitet, ton 12,5 14,5 14,3 16
Volym , m3 6,9 7,5 8,1 8,8
Flaklängd inre, m 4,1 4,5 4,84 4,1
Sidohöjd, m 0,7 0,7 0,7 0,9
Sidohöjd förhöjning, m 0,6 xxx 0,8 xxx
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 2 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 6 6 6 6
Sidoplåt, Hardox 450, mm 4 4 4 4
Total längd, m 5,92 6,21 6,54 5,92
Egenvikt, kg 4 600 4 500 5 500 5 000

12DLH 13DLH 14DLH 15DLH

Lastkapacitet, ton 17,9 20 19,5
Volym , m3 9,7 11,1 10,4
Flaklängd inre, m 5,8 5,8 4,84
Sidohöjd, m 0,7 0,8 0,9
Sidohöjd förhöjning, m 0,8 0,8 xxx
Hjulaxlar fjädrande fjädrande fjädrande
Antal bromsande axlar 2 2 2
Bottenplåt Hardox 450, mm 6 6 6
Sidoplåt, Hardox 450, mm 4 4 4
Total längd, m 7,6 7,6 6,54
Egenvikt, kg 6 000 6 500 6 000

16DLH 18DLH 19DLH



Western Dumpervagnar

• Fjädrande axlar med klätterfunktion

• Dragstång, justerbar i höjdled

• Bultad dragögla, justerbar i höjdled

• Fjädrande dragstång

• Kraftig stödfot under dragstången

• Topp- & sidohängd baklucka

• Hydraulisk schaktläm, 30 cm

• Rät vinkel mellan botten och sidorna

• Dräneringshål i flakets främre hörn

• Infällda surrningsfästen på insidan av flaket

• Kraftiga stolpar och överliggare

• Vridstyv chassiram av slutna balkar

• Hydraulisk trumbroms på alla hjul

• Kraftigt skyddsgaller för baklyktorna

Western’s fördelar för dig

Ställbart drag (LD, LDH) Fjädrande axlar för bästa 
körkomfort

Kraftigt chassi

Topp- & sidohängd baklucka Rät vinkel mellan sida och 
botten

Kraftigt skydd för baklyktorna

LD LDH DLH



Western Dumpervagnar

Tillvalsutrustning

Westerns Dumpervagnar är redan i standardutförande välutrustade för sina arbetsuppgifter och har många 
användningsområden inom lantbruk, entreprenad och industri. 

Vill du öka flexibiliteten och möjligheterna ytterligare, finns det en mängd tillval du kan göra för att anpassa 
vagnen efter just dina behov.

Här visas några exempel.
För fler alternativ, ta kontakt med din säljare.

Hydrauliskt fällbar sida.
Passar LD och LDH

Framflyttade axlar.
Passar LD och LDH

Verktygslåda.
Passar alla modeller.

Topphängd baklucka med
spannmålslucka.
Passar alla modeller

Låsning för spridarläm.
Passar alla modeller.

Hydraulisk schaktläm via 
enkelverkande uttag.
Passar LD och LDH.



Etebra Maskin & Vagn AB

Larssons Väg 11
561 91 Huskvarna
036-33 66 990
info@etebra.nu
www.etebra.nu

Fler tillval & utrustningar:

• Kulkoppling, 80 mm
• Scharmüller dragögla, 50 mm
• Scharmüller kulkoppling, 80 mm
• Parkeringsfästen för baklucka på 

framstammen
• Vevbart stödben
• Skyddsskärm på framstammen, bultas
• Bakre drag med el- och bromsuttag
• Luftbromsar
• Lastkännande bromsventil
• Katastrofbromsutrustning
• Stoppklossar
• Stänkskydd bakom hjulen
• Sidobelysning
• Blixtljus
• Arbetsbelysning

• Alternativa plåttjocklekar Hardox 450
• Stege på insidan till förhöjningen
• Rullkapell till förhöjningen
• Presenning
• Alternativa hjul
• Alternativa färger
• Trafikregistrering

Rådgör med säljare vilka tillval som passar
till just din vagn

Kontakta oss för mer info
om utrustning

Western Dumpervagnar

Tillvalsutrustning

Förhöjningslämmar för 
spannmål och djupströbädd. 
Passar modeller från 10 ton

Hydraulisk baklucka. 
Passar alla modeller.

Medstyrande bakaxel.
Passar DLH.
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