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 SNÖPLOGAR 
fakta 

 

• Våra snöplogmodeller är diagonalplogar, v-
plogar eller plogar med variabel kastande 
vinge. 

• FC snöplogarna är konstruerade av 
höghållfast stål. Målsättningen är, att 
plogarna är slitstarka och lätta. Vikterna 
från 135 - 180 kg, beroende på modell. 

• Den flexibla polyuretan- eller fjädrande 
stålframkanten skyddar plogen och 
fordonet. 

• Den ergonomiska kontrollen låter dig styra 
plogen inifrån hytten samt lyfta, sänka eller 
vinkla den efter behov. 

• Du kan välja mellan vippbrytarkontroll och 
joystick. 

• FC Snabb fästning. Med den självjusterande 
”kör in” arrangemangen kopplar du snabbt 
och lätt fast din plog.  

• Tryck ner- funktionen pressar ner 
snöplogen mot marken och hjälper dig att 
skrapa även hårt pressad snö och is. 

• Flytfunktionen skyddar snöplogen och 
fordonet när du plogar på ojämna underlag. 

• Som tilläggsutrustning GPS 
spårningssystem till snöplogarna. 
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FC V2300E  

VIKPLOG 
 
• Arbetsbredd 2–2,3 meter, egen vikt cirka 155 kg. 
• Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning, 

vridning utrustad med säkerhetsventiler. 
• Tryck ner och flytfunktion. 
• FC Snabb fästning, snabbinfästning på märkesspecifik 

infästningsram, stödbenen. 
• Det tandade eller släta skäret går att få i polyuretan 

och höghållfast stål. 
 

 

 

 FC V2000  

VIKPLOG FÖR LITEN HJULLASTARE  
 
• Arbetsbredd 1,7–1,95 meter, egen vikt cirka 135 kg. 
• Hydraulisk användning, vridning utrustad med 

säkerhetsventiler. 
• Tryck ner och flytfunktion. 
• Det tandade eller släta skäret finns i polyuretan eller 

höghållfast stål. 
• I bilden monterad som exempel på Kramer 350 

hjullastare. 

 

 

FC MS2500E  

DIAGONALPLOG MED SVÄNBAR 

VARIEBEL KASTANDE VINGE 
 
• Arbetsbredd 2,2–2,5 meter, egen vikt 170 kg. 
• Plogens ram av höghållfast stål och vinge av hållbar 

och hal PE-HD plast. 
• Vingens form går att justeras, vilket gör det möjligt att 

ploga åt både höger och vänster. 
• FC MS2500E snöplog är avsedd för plogning av 

trottoarer, vägar och gårdsplaner. 
• Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning. 
• Snabbinfästning på märkesspecifik infästningsram, 

stödbenen 
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 Återförsäljare: 

SNÖPLOGAR 
modeller 
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FC S2100E 

DIAGONALPLOG 
 
• Arbetsbredd 2,1 meter, egen vikt cirka 145 kg. 
• Plog med elektrohydraulisk lyft, mekanisk sväng, som 

extra utrustning svängcylinder.  
• FC Snabb fästning, snabbinfästning på märkesspecifik 

infästningsram, stödben. 
• Det tandade eller släta skäret finns i höghållfast stål. 

 

FC Z2600E  

ZOOM-PLOG 
 
• Arbetsbredd 1,85 – 2,6 meter, egen vikt cirka 170 kg. 
• Bredden går att justeras via kontrollen. 
• Hydraulisk eller elektrohydraulisk användning, 

vridning utrustad med säkerhetsventiler. 
• Tryck ner och flytfunktion. 
• FC Snabb fästning på märkesspecifik infästningsram, 

stödben. 
• Det tandade skäret finns i höghållfast stål. 
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