Høytkastende diagonalplog type HDA med sving høyre/venstre
- høykastende diagonalplog og ryddeskjær for lastebil Høyhastighets diagonalplog for brøyting av store snø
mengder. Plogvingen har stort volum, som med sin
spesielle utforming, løfter og kaster snøen høyt og
langt, selv i lave hastigheter. Utstyrt med svingramme
og to dobbeltvirkende hydraulikk sylindere, er
diagonalplogen også ryddeskjær i ett og samme
redskap. I systemet inngår integrert sidependlingsfunksjon på plogen. Styring foregår trinnløst
hydraulisk fra førerhytten og er ideelt for rydding
gjennom svinger, veikryss, rundkjøringer, fartsdumper,
kryssende kjørebroer m.m. Ved å svinge plogen til
venstre, kan snøen brøytes over til venstre side av
kjørebanen. Svingfunksjonen brukes også for å oppnå

Skyveramme m/sidependling

variabel ryddebredde, fra 265 til 340 cm og 290 til 370
cm. Plogen er meget godt mottatt i markedet og
tilbakemeldingene fra brukere er særdeles oppløftende.
Plogene leveres i henhold til "Kravspesifikasjon for
snøploger til Statens Vegvesen. Standard for feste av
plog på biler over 14 tonn, av juni 1999". Plogtypen
leveres med justerbare tallerkener, 12mm vendbare
plogskjær, gummi oversprutskjerm og markeringslykt
som standard. Ekstrautstyr; Kilebolter, påsveist hkfeste type Østfold, hardmetall tallerken, hardmetall
skjær, hjul venstre side, 3.støttelabb m/ski og såle,
diodelampe, parallellogramfeste og kileboltsett.

Justerbar labb m/ ski og tallerken

Tekniske spesifikasjoner
Ryddebredde i diag.stilling
(RB):
Transportbredde i diag.stilling
(TB):
Skjær lengde (antall fot/ lengde cm):
Største høyde, venstre/høyre side:
Skjærets vinkel mot veibane:
Plogens vinkel mot kjøreretning:
Hydr. tilkobling, antall uttak:
Vekt uten parallellogram, ca.:

HDA-265 S
265 cm
310 cm
11’ / 336 cm
102/210 cm
38 gr.
36 gr.
4 stk.
1 230 kg

HDA-290 S i aksjon

HDA-280 S
280 cm
310 cm
12’ / 366 cm
75/210 cm
38 gr.
40 gr.
4 stk.
1 280 kg

HDA-300 S
300 cm
330 cm
13’ / 397 cm
70/210 cm
38 gr.
40 gr.
4 stk.
1330 kg
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Høytkastende diagonalplog type HDA med sving høyre/venstre
- høykastende diagonalplog og ryddeskjær for lastebil -

Høyhastighets diagonalplog.
Beregnet for brøyting av store
snømengder.
Plogvingen med stort volum.
Spesielle utforming som løfter
snøen selv i lave hastigheter.
Kaster snøen effektivt høyt og
langt.
Utstyrt med svingramme og to
dobbeltvirkende
hydraulikk
sylindere.
Diagonalplog og ryddeskjær i
ett og samme redskap.
I systemet inngår integrert
sidependlings funksjon.
Styring
foregår
trinnløst
hydraulisk fra førerhytten.
Er ideel for rydding gjennom
svinger, veikryss, utkjøringer,
rundkjøringer,
fartsdumper,
kryssende kjørebroer m.m..

Ved å svinge plogen til venstre, kan
snøen brøytes over til venstre side
av kjørebanen.
Svingfunksjonen brukes også for å
oppnå variabel ryddebredde, fra
265 til 340 cm og 280 til 370 cm.
Plogen er meget godt mottatt i
markedet og tilbakemeldingene fra
brukere er særdeles oppløftende.
Plogen anbefales i kombinasjon
med
parallellogramfeste,
hvor
opplagringer mot brøytefeste er
utført med gummiboss.
Med gummibossene dempes slag og
støt fra plogen, slik at førermiljøet
forbedres betydelig.
I tillegg oppnås mindre slitasje på
plogløft og brøytefeste.
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