
SnowStrikerTM

Vyrobené vo Fínsku
165 – 240 cm • Pre pickupy, ľahké nákladné vozidlá a úžitkové vozidlá • Systém Trip Edge (pružinové klapky) v dvoch 

segmentoch • Tlak nadol • Rýchlozáves Hilltip Quick Hitch

V-pluh a rovná čepeľ



konštrukcia pluhu
Zakrivená čepeľ s práškovým povlakom je 
vyrobená z ocele s vysokou pevnosťou, čo je v 
tomto prípade kľúčom k nášmu trvácnemu, ale 
ľahkému pluhu. Nastaviteľná dvojsegmentová 
rezná hrana je dostupná vo vyhotovení z 
polyuretánu alebo ocele s vysokou pevnosťou.

použitia pluhu
Toto je prvý pluh svojho druhu skonštruovaný 
v Európe a skonštruovaný pre európske vozidlá. 
Vďaka pripojeniu rýchlozávesom Hilltip Quick 
Hitch je tento jednoducho pripojiteľný a od-
pojiteľný snežný pluh kompatibilný s väčšinou 
pickupov a vozidiel typu SUV na trhu.

rovná čepeľ

Poloha lopatky

Poloha V

Rovná čepeľ

Windrow-left

V-pluh



5°

Voliteľné Funkcie
Voliteľné farby: oranžový snežný pluh

Online zaznamenávanie údajov v systéme 
Hilltip HTrack™

Vychyľovač snehu
•	V-pluh: plastový vychyľovač
•	 Rovná	čepeľ:	zaoblený oceľový vychyľovač 

zvyšuje výšku rovnej čepele o 5 cm.

štandardné Funkcie
Rezná hrana v dvoch segmentoch so zarážkovými 
(trip) pružinami chráni pluh a vozidlo pri nárazoch 
do obrubníkov a iných prekážok. Zarážkové pružiny 
na jednej strane reznej hrany sa pri náraze do 
prekážky stlačia, kým druhý segment reznej hrany 
zostane na zemi.
Nastaviteľný uhol nábehu.
Funkcia tlaku nadol tlačí pluh nadol na dosiahnutie 
čistejšieho zoškrabania.
Vysokovýkonná 12-voltová napájacia jednotka v 
uzatvorenom kryte.
Svetelná veža s LED čelnými svetlometmi.

LED ukazovatele hrán.
Zakrivená čepeľ pre optimálny efekt valcovania 
snehu.
Systém pripevnenia rýchlozávesom Hilltip Quick 
Hitch – rýchle a jednoduché pripojenie pluhu k 
autu s multifunkčnou elektrickou zástrčkou.
Čepeľ sa pri odhŕňaní na nerovnom povrchu nak-
láňa a kmitá na dosiahnutie čistejšieho zoškrabania 
(5°)
Pákový ovládač vo vnútri kabíny so samodiagnos-
tikou.
Priame zdvíhanie valcov

Rezná hrana so zarážkovými (trip) pružinami

Uhol sklonu 5°

Rýchlozáves – zdvihnite “shoe“ rukoväť na pripojenie pluhu k vozidlu.

Pákový ovládač Voliteľný vychyľovač snehu z ocele (rovná čepeľ)



špeciFikÁcie roVneJ Čepele
Model 1650-Sp 1850-Sp 2100-Sp 2250-Sp 2400-Sp
Šírka 165 cm 185 cm 210 cm 225 cm 240 cm

Šírka (plne zahnuté) 140 cm 160 cm 185 cm 200 cm 215 cm

Výška 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Hmotnosť 128 kg 135 kg 140 kg 145 kg 160 kg

Zarážkové (trip) 
pružiny

4 6 6 6 8

Špecifikácie a ďalšie údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

špeciFikÁcie V-pluhu
Model 1650-Vp 1850-Vp 2100-Vp 2250-Vp 2400-Vp
Šírka 165 cm 185 cm 210 cm 225 cm 240 cm

Šírka (plne zahnuté) 145 cm 160 cm 185 cm 200 cm 215 cm

Výška 63 cm 65,5 cm 67 cm 68 cm 70 cm

Hmotnosť 135 kg 142 kg 149 kg 155 kg 168 kg

Zarážkové (trip) 
pružiny

6 6 6 6 8

facebook.com/hilltip
youtube.com/hilltip

f
You

Tube

HillTip	Oy	Ab
Pukkisaarentie 6
FIN-68600 Pietarsaari
Finland

    +358 (0) 505983026
    +358 (0) 503659415

www.hilltip.com
info@hilltip.com


