
12

4227 mm1600 mm

2000 m
m

2210 m
m

Specifikationer og oplysninger kan ændres uden forudgående varsel. Illustrationerne kan indeholde tilbehør eller ekstraudstyr.

Standardudstyr:

Hydraulisk vinkel-
justering

Hver side/blad kan justeres hydraulisk inde fra kabinen, 
hvilket gør det let for operatøren at justere alt efter 
behov.

Sikkerhedstipfunktion Ved betjening i dyb sne er der risiko for at støde ind i 
forhindringer. Sikkerhedstipfunktionen af den nederste 
del af V-ploven reducerer risikoen for skader på såvel 
V-plov som på omgivelser.

Justerbar 
vægtoverføring

Sikrer optimal funktionalitet samt minimalt slid på red- 
skabet.

Slæbesko De 2 slæbesko er højdejusterbare og sikrer, at skæret 
følger variationer i underlaget.

Vulkollan-skær Gummiskæret er godt til belægning, som kræver en 
ekstra skånsom behandling. Skæret kan vendes og 
bruges på begge sider, hvilket giver en dobbelt så lang 
levetid. V-ploven kan udstyres med enten vulkaniseret 
gummi eller stålskær. 

Stålskær Skæret kan vendes og bruges på begge sider, hvilket 
giver en dobbelt så lang levetid. V-ploven kan udstyres 
med enten stålskær eller vulkaniseret gummi.

Advarselsreflekser Reflekser, der markerer sneplovens kanter, øger sikker-
heden for både sneplov og omgivelser.

Ekstraudstyr (tilbehør):
Advarselsflag Advarselsflag, der markerer V-plovens kanter, tillader 

en præcis positionering og øger sikkerheden for både 
V-plov og omgivelser (inkl. fleksibel stang).

Markeringslygter Markeringslygterne øger V-plovens synlighed. 

Støttehjul Designet til brug ved højere hastigheder. Betjeningen 
er mere støjsvag end med slæbeskoene, og de har en 
større slidstyrke, så udgifterne reduceres.

Dæk 235/65 R 16
(M+S)  

De brede dæk er også velegnede til vinterservice. De 
har også en M+S identifikator (snefnug), men genere-
rer mindre jordtryk.

Dæk 195/70 R 15
(M+S)

Ved brug af snekæder anbefaler vi 15” dæk. Ligesom 
16” hjulene har disse dæk også en M+S-kode og er 
velegnede til vinterbrug.

Dæk 27 x 10.50-15
BKT

BKT græsplænedæk er hovedsageligt beregnet til brug 
på følsomme grønne områder. På grund af den store 
kontaktflade genererer de meget lidt jordtryk.

Rustbeskyttelse Vi anbefaler rustbeskyttelse, hvilket forlænger leve-
tiden af redskabet.

Tekniske specifikationer

Dimensioner
Længde mm 4227
Bredde (lige) mm 1600
Højde / med rotorblink mm 2000 / 2210

Opbevaringsmål
Længde mm 600
Bredde mm 1600
Højde mm 810

Vægt  
Vægt (V-plov) kg 236

Ydeevne
Arbejdsbredde - lige mm 1600
Arbejdsbredde - vinklet mm 1380-1600
Arbejdsbredde - 30°, Y- & V-form mm 1380
Frihøjde under skæret mm 350
Arbejdshastighed km/t 1-30
Håndtering af snedybder op til mm 450
Drejevinkel 30°
Kapacitet, teoretisk m2/t 41400

CE godkendt iht. EU direktiv
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