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En liten och smidig plogkropp med en höjd på 
700 mm. Plogen har slitplåtar av hardox och 
utbytbar tand. Läggarröret består av en löstag-
bar fjäder som möjliggör smidig ur/i-läggning av 
kabel/slang. Fästets storlek och mått på kabel-
skyddsvindan styrs efter kundens önskemål. 
Plogens bredd bestäms efter vilken diameter på 
kabel/slang som ska plöjas ner.

Frontmatad plog för 2 st kablar/slangar med en 
kanal för jordlina i botten och en kanal för märk-
band. Plogen är delbar under fästet vilket under-
lättar vid ur/i-läggning av kabel/slang.  
   Plogens invändiga bredd bestäms efter  
kundens önskemål inom intervallet 0-200 mm. 
Det vridbara bultade fästets storlek bestäms efter 
kundens önskemål. 

Art.nr Modell Ca vikt (kg)

55102440 Liten fast plog 70

Art.nr Modell Ca vikt (kg)

55104400 Frontmatad rörplog 300



En plog bestående av två delar: plogkropp och 
läggarrör. Plogkroppens höjd är 1100 mm och 
den har slitplåtar av hardox och utbytbar tand. 
Plogkroppen har ett fäste för ledat läggarrör. 
Läggarröret har vinda för märkband.  
  Valmöjlighet finns mellan en eller två kanaler. 
För att kabel/slang ska kunna läggas ut/i plogen 
på ett smidigt vis så är läggarröret öppnings-
bart. Läggarröret har en böjradie på 850 mm. 
Kanalerna mellan jordlina och märkband är     
separerade. Mått anpassas efter kund- 
önskemål.

Art.nr Modell Ca vikt (kg)

551020XX Plogkropp 90

55102450 Läggarrör 1 kanal 40

55102800 Läggarrör 2 kanaler 60

Plogkropp - kan användas separat som förrivare.

Komplett plog - plogkropp och läggarrör.

(XX, beroende på vilket fäste som väljs)
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Special
Få din kabelplog som du önskar. Vi kan skräddarsy din plog efter dina önskemål. Nedan finns 
exempel på produkter framtagen efter kundens önskemål. 

Tillbehör
Till våra kabelplogar finns tillbehör, till exempel kan alla fästen fås med skruvbara fästen vilket 
underlättar då man t.ex. kör med olika maskiner. 
För mer info kontakta oss. 

Dubbelrivare Hjul för skärning av torv och rötter


