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Till lasTbilar

På alla vägar

På snörika och
 salTade vägar

aM shJ-sidovinge är avsedda att användas på lastbil 
tillsammans med frontplog för att öka enhetens plog-
bredd ända upp till en maximal bredd på åtta meter. 
de korta plogvingarna lämpar sig speciellt för att skära 
vällar och de höga är främst till att för att användas 
på mycket snörika områden. de långa plogvingarna är 
extra lämpliga att användas på breda huvudvägar.  om 

enheten är utrustat med hyvelblad transporteras materialet 
till sidovingen och slungas sedan längre upp på vägkanten. 
arbetsbredden kan justeras steglöst vilket underlättar vid 
snöröjning av t.ex. hållplatser och rondeller. Tack vare 
sin stabila konstruktion är aM shJ-sidovinge det bästa 
redskapet på vägavsnitt med många räcken eller hinder i 
vägkanten.
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Tillverkare: Arctic Machine Oy 
Läge: Karsikonmäentie 1, 77800 Iisvesi, Finland
Ring oss: +358 (0)20 7791 500   
Fax: +358 (0)20 7791 501   
E-post: am@arcticmachine.com

Återförsäljare: Ströman Maskin AB
Läge: Rattgatan  29, 44240 Kungälv, Sverige
Ring oss: +46 3031 5050
Fax. +46 3031 8341
E-post: stroman(at)stroman.se
www.stroman.se



Mekaniskt och hydrauliskt överbelastningsskyddTriangelformad hoppdel som standardutrustning Kan utrustas med div. extrautrustning

AM SHJ 210 H, AM SHJ 210–218
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Tekniska daTa aM shJ 210 h

Vingspetsens höjd

Maximal vinghöjd

Justering av plogningsvinkel

Största räckvidd från fordonets mittlinje*

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

Vikt av delar med snabbfäste**

Oljebehov

Tryck

Arbetsbredd

550 mm

1370 mm

3 ° – 48 °

3900 mm

722-770 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

2230 mm

* Måtten varierar beroende på bilmärke
* Vikten varierar beroende på fästmetod

aM shJ 210

550 mm

1370 mm

3 ° – 48 °

3900 mm

683-731 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

2230 mm

aM shJ 212

550 mm

1370 mm

3 ° – 48 °

4310 mm

738-786 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

2680 mm

aM shJ 214

550 mm

1370 mm

3 ° – 48 °

4720 mm

795-843 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

3120 mm

aM shJ 216

550 mm

1370 mm

2 ° – 46 °

5160 mm

875-909 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

3570 mm

aM shJ 218

550 mm

1370 mm

2 ° – 46 °

5590 mm

941-975 kg

212-325 kg

50 l/min

100 bar

4020 mm

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