
SnowStrikerTM

Made in Finland
165-240 cm • Voor pick-ups, lichte vrachtwagens en UTV’s • Tweedelige kantelrand • Bodemdruk • Hilltip Quick Hitch

V-ploeg en recht blad



PLoeGDeSiGn
Het gebogen, gepoedercoate blad is gemaakt van 
hoogwaardig staal, dat in dit geval de sleutel is tot 
onze duurzame maar lichte ploeg. De verstelbare 
tweedelige snijrand is beschikbaar in polyurethaan 
of hoogwaardig staal.

PLoeGtoePASSinGen
Dit is de eerste ploeg in zijn soort die in Europa 
is gemaakt voor Europese voertuigen. Het Hilltip 
snelwisselsysteem zorgt ervoor dat deze easy 
on-and-off sneeuwschuiver compatibel is met 
de meeste pick-ups en SUV’s op de markt.

recht blad

Scheppositie

V-positie

Recht blad

Zwad-links

V-ploeg



5°

StAnDAArDFUnCtieS
Snijrand bestaat uit twee delen met kantelveren 
om de ploeg en het voertuig te beschermen tegen 
stoepranden of andere obstakels. De kantelveren 
aan de ene kant van de snijrand zullen worden 
samengedrukt als er een obstakel wordt geraakt, 
terwijl de andere kant van de snijrand op de grond 
blijft.

Instelbare aanvalshoek.

De bodemdrukfunctie drukt de ploeg naar 
beneden voor een schoner schrapen.

High Performance 12v voedingseenheid in 
gesloten behuizing.

Lichttoren met halogeen koplampen.

LED’s op de randen.

Gebogen blad voor optimaal sneeuwroleffect.

Hilltip snelwisselsysteem “Hilltip Quick Hitch” - 
snelle en gemakkelijke bevestiging van de ploeg 
aan de auto, met alles-in-een elektrische stekker.

Het blad kantelt en schommelt tijdens het 
ploegen op een oneffen ondergrond voor een 
schoner schrapen (5°).

Zelf diagnosticerende joystick in de cabine.

Directe cilinderlift.

oPtioneLe kenMerken
Kleuropties: oranje sneeuwploeg.

Sneeuwschuiver
•	 V-ploeg: polischuiver.
•	 Recht	blad: de ronde staalschuiver 

verhoogt het rechte blad met 5 cm.

Snijrand met kantelveren

5° kantelhoek

Snelwisselsysteem - til de hendel op om de ploeg aan uw voertuig 
te koppelen

Joystick Optioneel sneeuwschuiver in staal (recht blad)



reCHt BLAD SPeCiFiCAtieS
MoDeL 1650-SP 1850-SP 2100-SP 2250-SP 2400-SP
Breedte 165 cm 185 cm 210 cm 225 cm 240 cm

Breedte 
(volledig gebogen)

140 cm 160 cm 185 cm 200 cm 215 cm

Hoogte 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm 55 cm

Gewicht 128 kg 135 kg 140 kg 145 kg 160 kg

Kantelveren 4 6 6 6 8

Specificaties en andere details kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. 

V-PLoeG SPeCiFiCAtieS
MoDeL 1850-VP 2100-VP 2250-VP 2400-VP
Breedte 185 cm 210 cm 225 cm 240 cm

Breedte 
(volledig gebogen)

160 cm 185 cm 200 cm 215 cm

Hoogte 65,5 cm 67 cm 68 cm 70 cm

Gewicht 142 kg 149 kg 155 kg 168 kg

Kantelveren 6 6 6 8
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