
SnowStrikertM SML
Náš nový člen radu SnowStriker™ je pluh SML so zdvíhacím zariadením 

určený pre nákladné vozidlá a komunálne stroje. Ako najširší pluh v našom 
sortimente výrobkov a s rovnakými vynikajúcimi charakteristikami ako 

ostatné pluhy SnowStrikers™privedie produktivitu pri boji proti zime na 
úplne novú úroveň.

260 – 300 cm • Zdvíhacie zariadenie • Pre ľahké nákladné vozidlá a komunálne stroje • Systém Trip Edge 
(pružinové klapky) v troch segmentoch

Vyrobené vo Fínsku



ŠPeCiFikÁCie SneŽnÉHo PLUHU
ModeL 2600 SML 2750 SML 3000 SML
Šírka 2600 mm 2750 mm 3000 mm

Šírka (plne zahnuté) 2370 mm 2550 mm 2720 mm

Výška 750 mm 750 mm 750 mm

Hmotnosť 380 kg 395 kg 412 kg

Zarážkové (trip) pružiny 6 6 8

Pákový ovládač Pluhu- pákový ovládač vo vnútri 
kabíny s jednoduchým používaním pre jednoduché ov-
ládanie snežného pluhu. (len elektrohydraulika)

Špecifikácie a ďalšie údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.

Rezná hRana so zarážkovými (trip) pružinami chráni 
pluh a vozidlo pri nárazoch do prekážok.

PaRalelné zdvíhacie zariadenie pre nákladné 
vozidlá a stroje s platňou DIN.
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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

Vybavený paralelným zdvíhacím zariadením.

Zakrivená čepeľ pre optimálny efekt valcovania   
snehu.

LED ukazovatele hrán

Čepeľ sa pri odhŕňaní na nerovnom povrchu nak-
láňa a kmitá na dosiahnutie čistejšieho zoškrabania 
(5°)

Pákový ovládač vo vnútri kabíny so samodiag-      
nostikou (len na modeli s elektrohydraulikou)

Priame zdvíhanie valcov

Direct truck hydraulic

VoLiteľnÉ FUnkCie
Voliteľné farby: oranžový snežný pluh

Svetelná veža s LED čelnými svetlometmi.

Electro hydraulic 24V

Zaoblený oceľový vychyľovač snehu (zvyšuje 
výšku rovnej čepele o 5 cm)
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