Profesjonalista z klapami sprężynowymi!

SK-F
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do
małych traktorów,
ładowarek podwórzowych, ładowarek
teleskopowych i przegubowych, wózków
widłowych oraz pojazdów komunalnych

Sprężynowy uchylny pług SK-F jest seryjnie
wyposażony w antywibracyjne zaciski sprężynowe
z wykończeniem PU, mechaniczną regulację boczną
i bezstopniowo regulowane koła podporowe. Opcjonalnie SK-F może być wyposażony w wysoce
odporną na ścieranie komunalną listwę zgarniającą
lub stalowe obramowanie. Także w przypadku tego
pługu zoptymalizowany kąt nachylenia zapewnia
bezproblemowe czyszczenie. Dzięki bocznemu i
górnemu zagięciu korpusu osłony, SK-F jest teraz
jeszcze bardziej stabilny. Różne szerokości robocze i opcje montażu umożliwiają wszechstronne
zastosowanie nie tylko przy małych ciągnikach, ale
także przy ładowarkach, wózkach widłowych lub
przy małych pojazdach komunalnych. Ochraniacze
na krawędziach chronią pług przed uszkodzeniem.
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* bez zamocowania

Opcjonalnie

Opcje mocowania

•

hydrauliczna regulacja boczna (wymagany

•

trójpunktowy układ zawieszenia

obwód sterujący dwustronnego działania i zawór

•

sprzęgło trójkątne

bezpieczeństwa na życzenie)

•

płyta montażowa dla pojazdów komunalnych

wyjątkowo stabilne koła stalowe ø 200 x 50 mm, do

•

mocowanie na widłach

•

mocowanie do ładowarki podwórzowej / szybkozłącze z

•

ciężkich prac
•

wyposażenie zg. z kodeksem drogowym

poziomowaniem (dla małych ładowarek kołowych)

(uchwyty ostrzegawcze, uchwyty i światła
obrysowe LED)
•

specjalny lakier

Wymiary i wagi przybliżone i nieobowiązujące!

Drogi w mgnieniu oka wolne od śniegu!

W skrócie:
•

odbojniki krawędzi w standardowym wyposażeniu

•

segmenty klapy sprężynowej wolne od lodu

•

zoptymalizowany kąt nachylenia ostrza zgarniacza w
celu uzyskania lepszego odśnieżania

•

zagięcia w bocznej i górnej powierzchni osłony
zapewniają wysoką stabilność w korpusie osłony

•

dostępne są również opcjonalnie kółka skrętne
zamiast płóz

Bezstopniowa regulacja
wysokości kół podporowych

Zamocowanie poprzez trzypunk- Klapy sprężynowe bezoblodzetowy układ zawieszenia
niowe

Zagięcie w bocznej i górnej powierzchni osłony
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