
engcon Sweden AB Transportgatan 5, SE-833 36 Strömsund  |  Tel 0670-65 04 00  |  Fax 0670-65 04 57  |  E-post sweden@engcon.com
Webb www.mahlers.se  |  FB www.mahlers.se/facebook

R e dskapssyste m föR ökad lönsam h et

DP-32-P  |  DP-37-KP  |  DP-40-KP  |  DP-46-KP

Rossö 2010 har uppgraderats med en rad förbättringar som 
både förenklar och förbättrar arbetet. Rossö 2010 är en 
diagonalplog försedd med fjädrande stålskär med 15° positiv 
skärvinkel. För att ge en tystare arbetsgång är stålskären 
individuellt upphängda i fyra plastelement (polyuretan) i 
vardera skärsektion. Detta ger en optimal följsamhet mot 
vägbanan och eventuella spårigheter. Den låga ljudnivån ger 
en behaglig miljö för både förare och omgivning. Plogen kan 
förses med kassetter för gummiskär. Plogen har en överdel 
av plastmaterial som är enkelt utbytbar tack vare skruvbara 
spant. Plogen kan levereras med hjularrangemang alternativt 
slitskor.

diagonalplogar – lastbil

Rossö 2010

Specifi kationer

Rossö 2010 DP-32-P DP-37-KP DP-40-KP DP-46-KP

Skärbredd mm 3 200 3 700 4 000 4 600

Minsta arbetsbredd mm 2 580 2 950 3 150 3 880

Höjd, höger mm 950 1 200 1 360 1 410

Höjd, vänster mm 950 950 970 970

Vridning ° ± 37 ± 37 ± 37 ± 37

Slitstål st 4 4 5 5

Totalvikt kg 900 950 1 000 1 100

Tillbehör:

• Snöstopp* 

• Kassetter för gummiskär L=790 

• Kassetter för gummiskär L=915 

• Adapter för anpassning till SMS-fäste

* Gäller större plogarna DP-37/40/46-KP

• Förstärkt plogchassi
• Förstärkta skärhållare
• Hårdare fjäderelement i skärhållarna
• Förbättrad infästning av skärhållarnas tätnings gummi 

med utbytbara muttrar
• Ny typ av ploghjul med dimension 18x7–8 ger bättre 

livslängd och minskar risken för varmgång
• Hjularrangemang med ökad pivåavstånd mot verkar 

wobbling av ploghjulen
• Ökad stabilitet gör att det går ploga i högre hastigheter

Standard:

• Parallellogram med infästning för VV-85/95 med hydraulisk lyft samt höger- 

och vänstervridning 

• 4 hydraulslangar/Tema 7511 

• Chockventil på svängcylindrar 

• Positionsljus (diod) och 3-polig kontakt

Resultat och kommentarer från våra provkörningar:

• Plogen går stabilt

• Inga problem med att plogen kommer i självsvängning eller vibrerar

• Betydligt styvare chassi

• Inga problem med ploghjulen




