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läMplIG FÖR TYST oCH FUlläNDAD ploGNING

På snörika och saltade vägar

till lastbilar

På områden i städer och kommuner

am hmX-frontplog är speciellt konstruerad för 
plogning av gator och större ytor, men tack vare 
sina utmärkta kastegenskaper lämpar den sig 
även för snabbplogning. Plogens styrkor är den 
steglösa justeringen av plogvinkeln, 42 grader till 

höger eller vänster, det tysta och underhållsfria 
iFlex-systemet samt det förstklassiga resultatet. 
am hmX-plogen är dessutom utrustad med 
en robust metallvinge som klarar av de mest 
krävande uppgifter..  
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AM 4000 HMX

Kan utrustas med div. extrautrustning

am hmX-modellen med metallvingar är en tyst 
flexiskärsplog för städernas och kommunernas 
behov
 
am hmX-plogen har som standard den tysta am 
iFleX™ flexiskärkonstruktionen
 
arbetsbredd och -riktning till höger och vänster 
(2 550-3 400 mm) (2 750-3 700 mm) (2 950-4 
000 mm)

tekniska data

Sidoskydd för plogskär och hållareiFlex – för bästa resultat och arbetsmiljö

am hmX 3400 am hmX 3700 am hmX 4000

Transportbredd (min.)

Arbetsbredd (min.-max.)

Vinghöjd

Plogningsvinkel

Skärets vinkel

Plogens vikt (min.-max., utan slitskär)*

Dubbelskärets vikt **

Hjulanordningarnas vikt **

Medutrustningens vikt**

3000 mm

2540–3400 mm

1025/1300 mm

42°

75°

880-990 kg

135 kg

55/55 kg

40/40 kg

3180 mm

2720–3700 mm

1025/1300 mm

42°

75°

920-1030 kg

150 kg

55/55 kg

40/40 kg

3410 mm

2950–4000 mm

1025/1300 mm

42°

75°

990-1100 kg

165 kg

55/55 kg

40/40 kg

* Plogens vikt varierar beroende på fästmetod

**Tilläggsutrustning
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en del bilder innehåller tillägsutrustning. vi förbehåller oss  rätten till förändringar.
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