
TEHO

SNÖRÖJNING
HÖGfaRtSploG

lÄMplIG fÖR fÖRStKlaSSIG RENHEt pÅ HUVUDVÄGaR

På saltade vägar

till lastbilar

På huvudvägar

aM lPC-högfartsplog är en aM iFleX flexis-
kärplog med plastvinge som svänger åt båda 
hållen och vars 15-skäriga konstruktion ga-
ranterar ett rent resultat, även utan moddskär. 
högfartsplogens plastvinge är mycket tyst och 

flyttar effektivt även modd bort från vingen. 
aM lPC-plogen är tack vare sina egenskaper 
ett utmärkt val för snabbplogning på breda 
huvudvägar.
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teKNisKa data

Vingens metalldelar är tillverkade av extra hart ståliFlex – för bästa resultat och arbetsmiljö Förberedd för flerskärigt moddskär

aM 4600 lpC

aM 4600 lPC

Transportbredd

Arbetsbredd (min.-max.)

Vingens maximala höjd

Plogningsvinkel

Skärets vinkel

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

Dubbelskärets vikt **

Medutrustningens vikt**

* Plogens vikt varierar beroende på fästmetod

**Tilläggsutrustning

3980 mm

3400–4600 mm

1100 mm

42°- 0 - 42°

51°

920-990 kg

205 kg

40/40 kg

de korta elementen på aM lPC-högfartsplogens skär 
garanterar att plogen anpassar sig på ett utmärkt sätt 
till vägens lutningar både på längden och på tvären. den 
aggressiva skärvinkeln ger vingen goda kastegenskaper 
även vid besvärligt underlag. Plogen har aM iFlex-systemet 
som standard, vilket medför att plogen blir mycket tyst och 
skonsam mot vägmarkeringar. systemet är dessutom helt 
underhållsfritt.
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en del bilder innehåller tillägsutrustning. vi förbehåller oss  rätten till förändringar.
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