DOOZERBLAD

DOOZERBLAD MED FIRE-DELT KLAPSKÆR

VITRA
SNEPLOV

Stor Arbejdsbrede
Fra 1100 til 2000 mm.

Hydraulisk Sving
Hydraulisk vinkel justering

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

En stærk dansk familie..

DOOZERBLAD
Professionel opbygning med fire-delt klapskær..
Denne sneplov er designet til hurtig og professionel snerydning. Med den lave bladhøjde, sikres det at sneen bliver
holdt lavt til jorden og derved ikke skader omgivelserne, som fx. biler parkeret langs vejen.
Plovens skær er opdelt i fire fjederpåvirkede sektioner, så hver del af skæret foldes tilbage ved møde med eventuelle
forhindringer i underlaget. Ploven er ophængt på en fleksibel og affjederet montageramme, som gør at der kan
arbejdes i høje hastigheder. Med denne plov kan der således skrabes sne med helt op til 50 km/t.

Robust konstruktion

Fire-delt klapskær

Hydraulisk vinkel justering

1,1 - 2,0 m. arbejdsbrede

Affjederet ophæng

Støtteben for nem demontering

Sneploven leveres som standard med
hydraulisk sving, så kostens vinkel, kan
justeres direkte fra kabinen.
W80100 (Vitra 2037)

Doozerbladet er som standart monteret med
hydraulisk justering af arbejdsvinklen

Højde:

630 mm.

Arbejds Brede:

1100 mm.

Total Brede:

1500 mm.

Egenvægt:

152 Kg.

W80200 (Vitra 2045/2060)
Højde:

630 mm.

Arbejds Brede:

1300 mm.

Total Brede:

1700 mm.

Egenvægt:

165 Kg.

W80300 (Vitra 2060)
Det sektions opdelte klapskær sikre at skæret klapper
væk hvis det møder en forhindring i underlaget

Højde:

630 mm.

Arbejds Brede:

1500 mm.

Total Brede:

2000 mm.

Egenvægt:

182 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med special uddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.
Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele lander og der er således altid en
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.
Doozerbladet er monteret på et affjederet ophæng
som er opbygget på en standart A-ramme

Din lokale Vitra forhandler:

Producent:
Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre
Tlf:
+45 7677 4477
Mail: Info@lindholdt-maskiner.dk
Web: www.lindholdt-maskiner.dk

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk
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