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Sidoplogar – Lastbil

Sidoplog 45-B

Specifikationer
Sidoplog 45-B 10 fot 12 fot 14 fot

Arbetsbredd, steg 1* mm 1 750 1 750 1 750

Arbetsbredd, steg 2* mm 2 700 3 000 3 000

Skärlängd mm 3 060 3 660 4 270

Totalhöjd mm 1 320 1 320 1 320

Transportbredd mm 800 800 800

Totalvikt kg 800 855 905

Slitstål L=1 220 mm – 3 1

Slitstål L=1 525 mm 2 – 2

*Steg 1= skjutbom max utfälld. 
*Steg 2=skjutbom och utskjut på plogram max utfälld. Måtten är cirkamått och varierar utifrån 
infästning på bil.

10 fot  |  12 fot  |  14 fot
Sidoplog 45-B är en nyuppdaterad version av 
den storsäljande sidoplogen som nu kastar 
snön högre och längre.

Fördelar
• Liten transportbredd och stor arbets-/plog-
ningsbredd

• Rak bakre del på plogen gör det lättare att 
komma åt vid plogning intill räcken och stolpar

• Hydraulisk sekvensventil; styr automatiskt skjut-
bommen och vingens utskjut (i nämnd ordning)

• Standard basdel. Plogen anpassas enkelt till 
10, 12 eller 14 fots skärlängd med en utbytbar 
främre del

• Låg stålförbrukning

Sidoplog 45-B är en plog som i sitt arbetsläge 
skall vila på en höj- och sänkbar mede av tallriks-
typ. Plogramen är utrustad med hjulställ för att ge 
plogen god följsamhet mot vägbanan. Levereras 
med flyttbart upphängningsdon för tillkoppling i 
främre sidoplogfästet. Som extra säkerhet för-
binds plog och fäste med stålwire.

Standard
• Hydrauliskt monterad utskjutscylinder med sekvensventil 

Tema 7511/7521
• Slitsko och hjularrangemang på vinge och plogram
• Positionsljus (diod) och blixtljus/3-polig kontakt
• Hydraulrör och hydraulkoppling Tema 5011/5021
• Upphängningsdon standard, typ ”tumme”
• Bakre kopplingsbult och skruvbart fäste
• Plogstål

Tillbehör
• Gummiskärkassett; för användning som moddsidoplog  

(L=3 fot/L=4 fot)

OBS! För att passa lastbilen krävs att främre sidoplogfäste, 
hydrauliskt utskjut typ US-84 och parallellogram monteras. 
Sidoplog 45-B är avsedd för normal sidoplogning. För snö-
dikning rekommenderas väghyvel och SVH-plog.


