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Hyvelblad – Lastbil

HB3N  |  HB5N

Den största fördelen med vårt nya vidareutveck-
lade hyvelblad är att det har lägre inbyggnads-
mått och högre markfrigång i transportläget. 
Det är också smidigare att montera vilket gör 
att monterings tiden har minskat. Dessutom är 
det möjligt att montera på bilar som har kort 
hjulbas och till exempel retarder. HB3N är fast 
monterat, och HB5N är vridbart.

HB3N  |  HB5N

Specifikationer HB3N
Hyvelblad HB3N

Max. arbetsbredd, vid 30° mm 3 030

Min. arbetsbredd, vid 30° mm 2 450

Skärförlängning, höger mm 380

Skärförlängning, vänster mm 380

Bladets vinkel i förhållande till ram ° 25–30

Vridbar, vänster/höger ° –

Lutningsreglering/skevning ° ± 9

Skärvinkel ° 90

Bladets vikt inkl. ramfäste exkl. hydraulik kg 570

Specifikationer HB5N
Hyvelblad HB5N

Vridrörelse höger ° 25

Vridrörelse vänster ° 20

Max. arbetsbredd, vid 25° mm 3 180

Min. arbetsbredd, vid 25° mm 2 500

Skärförlängning, höger mm 380

Skärförlängning, vänster mm 380

Bladets vinkel i förhållande till ram ° -20–+25

Vridbar, vänster/höger ° 20

Lutningsreglering/skevning ° ± 9

Skärvinkel ° 90

Bladets vikt inkl. ramfäste exkl. hydraulik kg 880

Förbättringar av hyvelbladet
• Lägre inbyggnadshöjd på hyvelbladet
• Högre markfrigång i transportläge
• Kraftigare material i bladet
• Hyvelbladets tiltfunktion har justerbart 
 anliggningstryck som standard
• Ny typ av infästning mot lastbilsramen med axlar 

som gejder vilket tar bort svetsmomenten vid 
montering. På HB5N krävs nu endast svets-
ning vid anpassningen av vridbordets vinkel på 
respektive bil

• HB5N har dubbla vridcylindrar för jämn/samma 
kraftfördelning vid vridning höger och vänster

• HB5N har förstärkt vridbord och ändrad  
utformning för att kunna monteras på bilar  
med kort hjulbas

• Klarar flesta ramhöjder med samma infästning
• Hyvelbladet största fördel är att det är smidigare 

att montera vilket gör att monteringstiden har 
minskat, samt gör det möjligt att montera på bilar 
som har kort hjulbas och bilar med retarder

• Ny hydraulik med pilotstyrda backventiler för 
hyvelbladets utskjutsfunktion

• Hyvelbladet skyddas från överbelastning med 
hjälp av chockventiler


