V-PLOV

MED SEKTIONSOPDELT FJEDER-SKÆR

VITRA
V-PLOV

Stor Arbejdsbrede
Fra 1700 til 2100 mm.

Hydraulisk Justering
Hydraulisk vinkel justering

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

En stærk dansk familie..

V-PLOV
Professionel og kraftig opbygget V-plov, designet til de mest krævende opgaver.
V-ploven er opbygget med sektions opdelt fjeder skær med unikt udløsersystem. Endvidere en ophænget opbygget
med horisontal flex-affjedring system, som sikre at ploven automatisk ”hopper over” større forhindringer i underlaget,
således at frontal påkørsel undgås.
Opbygningen understøttes af en stor central gummiophængt glidesko som sikre optimal rydning i hele v-plovens
arbejdsbrede. Justering af V-plovens brede foregår hydraulisk og direkte fra kabinen.

Højdejusterbar A-ramme

Horisontal flex system

Gummiophængt glidesko

Fjeder skær i tre sektioner

Reflekser og sidemarkerings flag

Støtteben for let demontage

V-ploven leveres som standart med
reflekser og sidemarkerings flag, for
let navigation og optimal sikkerhed.

RED4405 (Vitra 2037)
V-ploven er opbygget med horisontal ﬂex-affjedret
ophæng, som sikre at mod direkte påkørsel

Udfoldet Brede:

1650 mm.

Sammenklappet Brede:

1310 mm.

Højde:

750 mm.

Egenvægt:

220 Kg.

RED4410 (Vitra 2045/2060)

Det fjedersikrede skær er sektions opdelt, så kun den
del som møder en forhindring, vipper væk

Udfoldet Brede:

2100 mm.

Sammenklappet Brede:

1670 mm.

Højde:

750 mm.

Egenvægt:

240 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten

F

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.
Opbygning er baseret omkring en højdejusterbar
A-ramme og er designet til krævende opgaver

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

