
Plovbladets V-form giver mulighed for en ensartet deponering af 
den ryddede sne til begge sider. Samtidig kan plovbladet stilles 
lige og deponere sneen til enten venstre eller højre - på samme 
måde som plovene i 700 og 1100 serien. Hvis den fleksible plov 
åbnes fortil, kan større snemasser skubbes sammen i en bunke. 
Det stabile drejepunkt i midten af ploven er monteret i DU-
lejer og udført med smørenipler. Den har en betydeligt større 
diameter for omdrejningspunktet end tilsvarende produkter i 
samme kategori. Støttehjulene sikrer, at ploven styrer stabilt. For 
V800 starter plovbladets kurveform i plovens nedre tredjedel, og 
de fjederudstyrede pladesegmenter er udstyret med et hårdført 
Polyurethan skrabeskinne, som sikrer en bedre og uhindret 
flytning af sneen. Det V-formede plovblad kan bruges på alle 
almindelige bærekøretøjer.  

V-plov

•	Yderst stabil plovblad pqa den 

kraftige ramme opbygning

•	Fjederudstyrede pladesegmenter

•	Alsidige monteringsmuligheder

•	Profi overbelastningsbeskyttelse 

•	Kraftige støttehjul 

Ø 200 x 50 mm

Kan påmonteres:

•	Gummiged

•	Minitraktor

•	Gaffeltruck

•	Traktor

•	Kommunalt køretøj

•	Særlige køretøjer
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Tekniske data

bema forbeholder sig ret til at ændre de tekniske specifikationer uden varsel.

Ekstraudstyr

Standard udstyr
•	Vridningsstabil konstruktion af sneplov med fjederudstyrede pladesegmenter og  

Polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm

•	Kraftige støttehjul Ø 200 x 50 mm, dobbelthærdede lejer med smørenippel og 
forstærkede gafler, som kan justeres med justeringshjulet

•	Hydraulisk sving med 2 robuste hydraulikcylindre op til 30° (dobbeltvirkende kredsløb 
er nødvendige)

•	Fleksible kantbeskyttere til beskyttelse mod beskadigelse af kantsten og vægge

•	Standard lakering 2-komponentlak orange RAL 2011

•	CE-certificering og brugsanvisning

•	Kan påmonteres:
•	Kommunal traktor 3-punktsophæng eller A-ramme
•	Monteringsplader til kommunale køretøjer med niveauregulering
•	Montering på gaffeltruck med niveauregulering
•	Gummiged og minitraktorer, monteringssystem til hurtig montering inkl. niveauregu-

lering

•	Superelastiske hjul Ø 200 x 80 mm, smørbare rullelejer, forstærkede gafler og 
dobbelthærdede lejer

•	Profi overbelastningsbeskyttelse med dobbeltvirkende reduktionsventiler som beskyt-
telse mod kollision

•	Elektrisk 2-vejsventil (nødvendig, hvis der ikke forefindes en sekundær hydraulikkreds 
(service)) med tænd/sluk-kontakt

•	Belysningssystem

•	Flagholder med advarselsflag og advarselsmærker

•	Særlig lakering

•	Særlig udførelse efter forespørgsel

V-plov V800  Type 1600 Type 1850 Type 2100 Type 2350 Type 2600 Type 3000

Bredde (samlet) 1630 mm 1860 mm 2120 mm 2380 mm 2640 mm 3080 mm

Arbejdsbredde, svingning 30° 1426 mm 1630 mm 1855 mm 2080 mm 2280 mm 2684 mm

Arbejdsbredde i V eller Y-position 1426 mm 1630 mm 1855 mm 2080 mm 2280 mm 2684 mm

Plovhøjde center/yderside
ca. 715/
815 mm

ca. 715/
835 mm

ca. 715/
855 mm

ca. 715/
875 mm

ca. 715/
915 mm

ca. 715/
922 mm

Maskinens vægt uden tilbehør ca. 250 kg ca. 275 kg ca. 300 kg ca. 325 kg ca. 350 kg ca. 390 kg

Polyurethan skrabeskinne 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm 20 x 150 mm
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