
Kompakt Opbygning
Arbejdsbrede på ned til 1400 mm.

Hydraulisk Justering 
Hydraulisk vinkel justering

Hurtig Montering
Standard A-ramme montage

V-PLOV

VITRA 
V-PLOV

TIL RYDNINGSOPGAVER I SNÆVRE OMRÅDER

DANSK PRODUCERET 
- designet til hele verden



V-PLOV

Producent:

Lindholdt Maskiner A/S
Industrivej 8
DK-6818 Årre

Tlf: +45 7677 4477
Mail:  Info@lindholdt-maskiner.dk
Web:  www.lindholdt-maskiner.dk

Den kompakte V-plov er kraftigt opbygget og klarer let rydningsopgaver i op til 40 cm. sne. 

De individuelt hydrauliske indstillige sidefløje efterlader underlaget perfekt ryddet og afhængig af hvilket underlag der 
køres på, kan ploven monteres med gummi, plast eller stålskær. Ploven arbejder stabilt selv ved høje hastigheder hvor 
de medfølgende glidesko sikrer et optimalt resultat med minimalt slitage.

Den korte montagelængde på Vitra, sikrer enestående og sikker kørsel.

Kompakte mål og vægt

Horisontal Pendling

Vitras forhandles gennem et stærkt landsdækkende netværk af forhandlere og servicecentre.
Alle med specialuddandet personale, som er koblet direkte op på Vitra‘s interne netværk.

Forhandlere og servicecentre er fordelt over hele landet og der er således altid en 
servicepartner tæt på dig, som står klar til at rådgive og servicere både dig og din Vitra.

Din lokale Vitra forhandler:

Den kompakte V-plov er opbygget 
med horisontal pendling, hydraulisk 
vinkeljustering og fire-delt klapskær 

Hydraulisk vinkeljustering

Fire-delt klapskær

Kraftigt gummiskær (lav støj, høj komfort)

Slæbesko til finjustering af kontaktflade

Se forhandler oversigt og yderligere information på: www.lindholdtmaskiner.dk  

V-plov’en er opbygget med med to-delt fjederskær som  
effektivt sikrer mod påkørsel af ujævnheder i underlaget

Opbygning med Horisontal pendling sikre at skæret følger 
underlaget på mindre skråninger og i vekslende terræn

Den kompakte opbygning giver mulighed for kørsel i ellers 
svært fremkommelige områder og på smalle passager 

RED2880
Højde: 670 mm.
Arbejdes Brede - V-form: 1170mm.
Total Brede: 1300 mm.
Egenvægt: 150 Kg.

RED2882 
Højde: 670 mm.
Arbejdes Brede - V-form: 1480 mm.
Total Brede: 1640 mm.
Egenvægt: 180 Kg.

For ydeligere data, se venligst prislisten


