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CAWAY SIDOPLOG
Caway er et system som består av en sideplog på 5,5 meter, som festes på en krokramme som er tilpasset kundens saltspreder. Hele systemet monteres på noen minutter, og
omstillingstiden fra «vanlig» anleggsbil til brøytebil går på rekordtid.
Sideplogen er bygd opp av tre separate elementer for å få den nærmest mulig veibanen. Den har fjærende
stålholdere for maksimal sikkerhet, og den har slapseskjær. Samtidig kan trykket mot veibanen justeres for
å få best mulig resultat etter forholdene. Siden sideplogen er bred, og siden det må være plass til en saltbeholder på planet, må lastebilen være av såkalt tridem-modell.

FORDELER
Effektivitet – Sideplogen er 5,5 meter bred, og sammen med en frontplog kan man få hele 8,5 meter
arbeidsbredde. Det gir mer brøytet vei per time enn noen annen plog.
Svart vei – Caway sideplog er tredelt og følger ujevnheter i veien. I kombinasjon med den tredelte
konstruksjonen sitter det slapseskjær bak stålene som renser siste rest fra veibanen. På den måten
oppfylles kravene til såkalt «svar vei».
Økonomisk og miljøvennlig – I kombinasjon med Mählers styringssystem kan man stille skjærtrykket
på Caway sideplog slik at det ikke blir mer motstand eller slitasje enn det den aktuelle veien krever.
Monteringstid – Caway-systemet er basert på at sideplogen er montert på en krokramme som man
kan ha valgfritt utstyr på (saltbeholder, plan og lignende). Det gjør at det tar like kort tid å sette fra seg
sideplogen som det tar å sette fra seg planet.
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Leveres også med
12 fot sidevinge
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Plogen består av tre deler for å følge veibanen
6 stk skjærholdere med individuell fjæring
6 stk 915mm hardmetallskjær
Plogen har slapseskjær i seks deler
Maksimal plogbredde er 5500mm fra høyre
side
++ Skjærvinkel 55
++ Klarer 50 mm høy hindring i 40 km/t

++ Styringssystem MC2 och MC3 når all
hydraulikk er montert på Cawayen
++ Tilpasset for tridembiler (tre akslinger bak)
++ Tilpasset fester for Falköping, Epoke, RASCO
og Schmidt saltspredere
++ Utstikk høyre side transport 1000 mm
++ Vekt arm 1800 kg, sideplog 1650 kg
++ Kraftig belysning/varsellys for bedre veimiljø

Øk kapasiteten 365 dager i året
Øk utnyttelsesgraden på lastebilen. Rydd snø og hold veier ved like med utstyr fra
Mählers. Våre redskaper er bygd for å holde sesong etter sesong og øker kapasiteten
sommer som vinter. Fleksible innfestinger gjør det lett å montere og bygge plog, og
parallellogrammet i System Mählers gjør at du kan bruke ploger for hjullastere på
lastebilen. Produktprogrammet omfatter også høvelblad for lastebil samt sidevinge,
snøstopp, grøftegravingsvinge og grusstrengspreder til veihøvel.
Ønsker du mer informasjon eller support? Ta gjerne kontakt med oss!
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