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Ledad frontmatad slang & kabelplog med utmatning av märkband. 

Plöjning av 110 slang och mycket annat. 

  

Avtagbar överdel och fäste, lätt att placera slang och kabel i plogen, öppen 
och flexibel materiallåda. 
 

• Dela in materiallådan efter behov med slang, ger en bra fördelning av utlagt material. 
• Materiallådan är rymlig och flexibel hanterar slang och kabel upp till 110 mm. 
• Du kan plöja dubbla SRE 110 och en 75 mm samtidigt. 
• Öppen materiallåda utan fack indelning för att minska på skador på slang och kabel. 
• Dela in materiallådan i fack med hjälp av hårdslang enligt ditt behov, guida rätt kabel till rätt 

djup, med jordlinan i botten. 

Den här plogen är konstruerad för plöjning av både slang och kabel. Materiallådan kan delas in i olika 
delar genom att placera slangar i materiallådan. Detta gör att jordlinan lägger sig längst ned och 
resten av kablarna eller slangar lägger sig på önskad höjd i schakten. Mynningen på läggarröret är 
försedd med en styrskena som gör att allt material lägger sig på rätt nivå i schakten. 
Överdelen med redskapsfästet kan lyftas bort för enkel placeringen av slang och kabel i plogen. 
Fästet anpassas till rätt modell vid beställning. 
Plogen är frontmatad, det vill säga, genomloppsbanan i plogen är anpassad för att hantera styva  
SRE slangar utan att skada slang eller kabel. 

Den här plogen är unik genom att den är ledad, ”midjestyrd”, Detta gör att det är väldigt lätt att 
svänga plogen och passera olika hinder under plöjningen. 
Plogen har också en unik vinkel i botten som gör att plogen ”smyger” över stenar och andra hinder 
på ett bra sätt.  
Då plogen är ledad och har andra unika egenskaper gör detta att plogen tar sig fram lätt och smidigt. 
Även mindre maskiner kan hantera plogen så som traktorgrävare eller mindre grävmaskiner. 


