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Tellefsdal U-H2 er en meget kraftig u-plog med høy kapasitet. Den er effektiv på store 
industriområder, p-plasser og flyplass. Tellefsdal U-H2 leveres i flere bredder. Plogen av 
U-typen har hydrauliske vinger på hver side som kan stilles fremover i 90 ° vinkel, slik at 
effektiv oppsamling og transport av snø over lengre avstander blir mulig.

Tellefsdal U-H2
Snøplogen

• Kraftig U-plog

• Robust i bruk, takket være den krafitge konstruksjo-
nen

• Høy kapasitet

• Fleksibel form for å takle de fleste forhold

Oppsummering av det viktigste

• Tellefsdal U-H2 er en ekstremt kraftig u-plog for ryd-
ding av store områder

• Kraftig konstuksjon gjør det enkelt å rydde både is og 
hardpakket snø

• Finnes i bredder fra 4,600 til 7,345mm

Dine fordeler

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/schmidt/snoploger/tellefsdal-u-h2/
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Plogblad

Ytelsesfunksjoner

Tellefsdal U-H2 består av tre separate seksjoner: midt, venstre og høyre. Deres 
tilpasningsdyktige geometri gir høy fleksibilitet og betyr at U-H2 kan brukes som 
en U-formet eller ensidig snøplog. Vingene kan svinges og justeres hydraulisk 
under kjøring. U-H2-serien er tilgjengelig i forskjellige størrelser (4.600-7.345 
mm).

Påkjøringsvern
På grunn av sin ekstremt solide konstruksjon, krever U-H2 ikke et påkjøringsvern, slik at den kan takle selv de tøffeste 
jobbene med is og hardpakket snø.

Vinkling
Hele plogen kan svinges i begge retninger med 35 °, mens sidevingene kan dreies 90 ° fremover for å skape en U-
form som gir god snøoppsamlingskapasitet og redusert transportbredde. En sentral pendelramme tillater en pendling 
på +/- 5 °. Samtidig kan den midterste seksjonen av plogen og sidevingene leveres i forskjellige bredder for å oppfylle 
individuelle krav.

Hydraulikk
En standard hydraulikkblokk styrer alle funksjoner, og har sjokkventiler pluss en hydraulisk akkumulator for å beskytte 
sylindrene mot overbelastning. Alt kan enkelt betjenes fra førerhuset.

Montering
U-H2 er egnet for montering på en rekke Volvo og CAT hjullastere. Andre alternativer er tilgjengelige på forespørsel.

Opsjoner
• Sentralsmøring
• Andre opsjoner på forespørsel

Galleri
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Tellefsdal D70

Snøplogen

Relatert produkt

#Fylke, Byer og Kommuner #Flyplasser #Entreprenører #Industri, Bygg og Eiendomsforvaltning #Snørydding #Byga-

ter #Parkeringsplasser og parkeringshus #Lufthavner flyside

Nøkkelord

https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter/schmidt/snoploger/tellefsdal-d70/
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvem=67
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvem=68
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvem=71
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvem=72
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hva=52
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvor=58
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvor=58
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvor=60
https://www.aebi-schmidt.com/nb/produkter-losninger/produkter/?hvor=65
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U-4600 H2 U-5200 H2 U-5800 H2

Dimensjoner

Høyde plog 1 230 mm 1 230 mm 1 230 mm

Lengde ved slitestål 4 600 mm 5 210 mm 5 820 mm

Ryddebredde rett 3 740 mm 4 240 mm 4 735 mm

Ryddebredde U-formet 2 150 mm 2 150 mm 2 150 mm

Vekter

Ca. vekt med stål slitestål 2 395 kg 2 510 kg 2 650 kg

Tekniske data

U-6700 H2 U-7300 H2

Dimensjoner

Høyde plog 1 230 mm 1 230 mm

Lengde ved slitestål 6 735 mm 7 345 mm

Ryddebredde rett 5 450 mm 5 940 mm

Ryddebredde U-formet 3 675 mm 3 675 mm

Vekter

Ca. vekt med stål slitestål 2 950 kg 3 100 kg

* Verdiene ble automatisk utledet fra en annen måleenhet.


