
Snöredskap och tillbehör  
för snösvängen
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Här hittar du vårt breda sortiment av redskap för snö och väg. Oavsett typ av körning och önskad prisklass 
hjälper vi dig att hitta redskapen för just dina behov, i en kvalitet som håller för tuffa tag. Och självklart 
erbjuder vi även service, reservdelar, tillbehör och hjälp med finansiering.  
 
Redskap finns för omgående leverans, kontakta en Lantmännen Maskin-säljare redan idag.

Tel 0771-38 64 00  
www.lantmannenmaskin.se 
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HOLMS PV och PVF

Holms vikplogar är tillverkade i Sverige av kvalitetskom-
ponenter som är anpassade för den hårda miljö vikplogen 
kommer vistas i. Vikplogen är perfekt för traktorer, hjullastare 
eller kompaktlastare. Med en vikplog från Holms bryter du 
snötung väg lika lätt som du röjer en parkeringsplats i ett 
bostadsområde. 
 
Holms har 5 modeller PV vikplogar mellan 2,4–4,0 m med 
ett brett utbud av tillval.

Holms senaste tillskott är deras fjärilsvikplog PVF som finns i 
3 modeller 3,2–4,0 m. De har en positiv skärvinkel 15 grader, 
snöröksskydd (vingar samt centrum), belysning, bockat stål 
samt fjädrande skär som standard och är redo för att lyfta 
samt kasta snön effektivt från vägen. 

• Gummielement i infästningen.
• Pendling både i färdriktning och sidled.

Modeller: PV 240, PV 280, PV 320, PV 360, PV 400 och 
PVF 320, PVF 360, PVF 400.

Vikplogar

DRIVEX VB  

Svenska Drivex har två serier för vikplogar. Den mindre 
versionen (VB 1700–VB 2800) är avsedd för mindre traktorer,  
kommunmaskiner och redskapsbärare och passar där 
utrymmet är begränsat. De större modellerna (VB 3200– 
VB 4000) är konstruerade för professionell och effektiv  
snöröjning oavsett om det gäller plogning av gator och vägar 
eller stora parkeringsplatser och industriplaner. Dessa har 
även koniska vingar med rundad form som rullar och lyfter 
snön mer effektivt. De finns även i citymodeller med raka 
vingar och låg höjd för bästa översikt för föraren.

• 4 st fjädrande skär.
• Steglöst ställbara slitskor.

Modeller: VB 1700, VB 2000, VB 2400, VB 2800, VB 3200, 
VB 3700, VB 4000 + citymodeller.

PRONAR PUV

Pronar har ett brett utbud av välutrustade vikplogar  
och vänder sig främst till dig som inte kör professionellt.  
Elektrisk styrning ingår som standard redan från minsta  
modellen PUV-2600M till största modellen PUV-4000HD.

• Elhydraulik som standard.
• 4 st fjädrande skär för ökad följsamhet.
• Positiv skärvinkel 30 grader som standard (raka skär 
 finns som tillval).
• Stödfötter är standard på alla modeller.
• 3-punktsfäste är standard (Euro-, SMS-,Stora BM-fäste  
 finns som tillval).

Modeller: PUV-2600M, PUV-2800M, PUV-3000M,  
PUV-3300M, PUV-3600HD, PUV-4000HD.

Kampanj!
PV320Gundes 
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HOLMS PD  

Om du huvudsakligen ska ploga vägar är diagonalplogen det 
mest kostnadseffektiva valet. För plogning i trånga miljöer är 
en lägre plog att föredra eftersom bladet har en mindre rund-
ning som gör det enklare att ploga nära husväggar och bilar 
samt är lättare att överblicka.

• Finns i två höjder, 800 och 1.000 mm.
• Fjädrande skär och chockventiler är standard.
 
Modeller: 800 mm – 2,4, 2,8, 3,2, 3,6 
och 1.000 mm – 2,8, 3,2, 3,6, 4,0.

DRIVEX DB  

Drivex erkänt kraftiga och genomtänkta diagonalplogar  
är byggda för nordiskt klimat med mycket och ibland hård 
och packad snö. Diagonalplogarna har en rundad form  
vilket gör att snön ”släpper” lätt och rullar upp över  
snöplogskanten. Kan väljas med slitskor eller hjul samt  
utrustas med hydrauliska snöstopp (enkla eller dubbla)  
som tillbehör.

• Uppdaterade skärhållare för enklare byte.
• Förstärkt skjutgrind och uppgraderat flytläge.

Modeller: DB 3200, DB 3700, DB 4000.

FMG PA  

FMG:s kombiplogar består av två 
sammanbyggda diagonalplogblad vars 
utformning gör att vinden hjälper till 
att lyfta snön uppåt och ut till den 
sida som plogas. Bra kastegenskaper 
redan vid 15 km/h. Passar till större 
traktorer och hjullastare.

• Tryckregleringsventil.
• Hydraulisk dämpare med 
 ackumulator.
 
Modeller: PA300, PA330, PA360,   
PA390.

FMG AA

Plogen är anpassad till nordiska 
förhållanden och har goda kastegen-
skaper redan vid 15 km/h. Vingens 
konstruktion gör att vinden lyfter  
snön uppåt och ut till den sida som 
plogas. Visiret förhindrar att snörök 
lägger sig på arbetsfordonet.

• Skärvinkeln kan justeras under   
 körning.
• Kan fås med hydraulisk sidovinge  
 (extrautrustning).

Modeller: AA300, AA360, AA390.

FMG AA L

Plogen är anpassad till förhållanden 
med något mindre snö, därför är 
plogen lägre. Detta ger bättre sikt för 
föraren samt plogen blir lättare i vikt 
jämfört med standard AA-plogen. 
Vingens konstruktion gör att vingen 
lyfter snön uppåt och ut till den sida 
som plogas.

• Hydraulisk snöstopp kan väljas som  
 tillval.
• Flera kopplingsmöjligheter finns   
 från fabrik. 

Modeller: AA300L, AA330L, AA360L.

Diagonalplogar

Kampanj!
FMG

AA360



DUUN VF
Med sin kraftiga konstruktion, höga driftsäkerhet och effek- 
tiva arbetssätt är DUUN snöslungor perfekta för snöröjning. 
Inmatningsblad framför fläkten säkerställer bra snögenom-
gång. Strömlinjeformat torn och det lågt placerade fläkthuset 
ger hög kapacitet. Hydraulisk kugghjulsrotation av utkastar-
röret är standard. Med hög precision placerar du snön där 
du önskar.

• Robust och väl skyddad drivlina.
• Hängslade inmatningsblad. 
 
Modeller: VF215, VF240, VF253

DUUN TF
Snöfräsar med kraftig konstruktion, hög driftsäkerhet och  
effektivt arbetssätt. En kraftig inmatarskruv med stor dia- 
meter och strömlinjeformat torn samt utformningen med  
roterande bakvägg ger hög kapacitet i alla typer av snö. 

• Grovt dimensionerad matarskruv.
• Vändbart slitskär.
• Justerbara glidskor med möjlighet för hjul 
 (extrautrustning).
 
Modeller: TF220, TF240, TF255.

DUUN TFP
 
En riktig proffsmaskin som klarar de tuffaste jobben under 
lång tid. Levereras med vändbart trepunktsfäste som standard 
och klarar av att köras dragande, i fronten och med TwinTrac. 
Från 90 hk upp till 300 hk och har Strenx® stål i chassi samt 
Hardox i slitdelar. Som tillval finns bland annat teleskopiskt 
utkastartorn för lastning i t ex container, höjd 255-315 cm.  

• Frontmonterad, bakmonterad och TwinTrac.
 
Modeller: TFP240 och TFP250

När vintern närmar sig är det lämpligt att göra en översyn av dina maskiner och 
reparera eller byta ut skadade PTO-axlar. Då står du väl rustad för snöröjning 
och för vårbruket när det så småningom drar igång. Kolla in vårt breda utbud av 
PTO-axlar i e-handeln eller kontakta din närmaste anläggning. 

OBS! Tänk på att det är effektbehovet hos redskapet som styr valet 
av axelstorlek – inte storleken på traktorn. 

Se över dina PTO-axlar

Snöslungor och snöfräsar

Försvarets  
val

Kampanj!
TF240

Kampanj!
VF215



DUUN SA

Finns i sex modeller från 300 till 1.800 liter och spridar- 
bredder från 146 till 240 cm. De är tillverkade i högkvalitativt 
stål för högre slitstyrka och lägre vikt. Stora blad på inmat-
ningsvalsen ger säker inmatning även när materialet som  
ska spridas är av sämre kvalitet.

• Väl skyddade lagringar som är lättåtkomliga.
• Utvändig hydraulmotor.
• Alla modeller levereras med trepunktsfäste och hydraulisk   
 toppstång som standard. Möjlighet att få olika fästen som   
 SMS, Euro alternativt Stora BM (SA1800).
 
Modeller: SA300, SA500, SA800, SA1100, SA1500, SA1800.

DRIVEX SS

Drivex SS04C–SS15C är en serie med 4 st sandspridarskopor, 
för traktorer och hjullastare. De är urtappningsbara och kan 
utrustas med steglös utmatningshastighet från hytt samt 
vibrator för lättare spridning av ”kladdig” sand. 

Drivex SS20-40 är anpassad för större lastmaskiner och finns 
i fyra storlekar från 2 m3–4 m3.  

Modeller: För traktor – SS04C, SS06C, SS10C, SS15C. 
För lastmaskin – SS20, SS25, SS30, SS40.

HOLMS SB

Holms valsspridare SB är avsedd för hjullastare och traktorer. 
Precis som övriga maskiner i Holms sortiment tillhör den 
marknadens allra bästa och har 3 års garanti. Den är utrustad 
med flera smarta detaljer och finns i fyra storlekar med en 
volym på 1,0, 1,6, 2,0 och 2,4 m3. 

• Varmförzinkad med omrörarvals som standard.
• Varvtalsregulator är standard.

Modeller: SB10, SB16*, SB24.
* Finns med förhöjning 2,0 m3.

Valsspridare

Holms 
patenterade 

omrörare som 
standard

Slitstål från Borox
Vi har stål till de vanligaste hyvel- och plogtyperna 
samt fästdetaljer som skruv och mutter, kilar och 
kilbult samt olika tallrikar och fästen. Passar till 
Holms med flera. Slitstålet finns att få i olika  
längder och har en hårdhet på 500-600 brinell.

Kampanj!
SA1500



DRIVEX SP10 3P

Med Drivex sidovinge för traktor ökas arbetsområdet och effektiviteten. 3-punktsfäste 
gör att det går snabbt att montera på och av vingen. Traktor med frontplog och sidovinge 
är en suverän kombination vid snöröjning. Särskilt i tätorter är en traktor med hydraulisk 
sidovinge smidig och effektiv. Parkerade bilar och andra hinder utgör inte några större 
problem då plogen snabbt och enkelt kan höjas, sänkas samt svängas in/ut.

Sidovinge

Schaktblad och väghyvlar

FMG TLN  

FMG:s väghyvel har utformats till Valtras traktorer för att få bästa möjliga tillämpning 
mellan traktor och väghyvel. Hyveln används för balansering av vägar och terminaler 
både under uppbyggnads- och underhållsfaserna. På vintern används väghyveln till att 
ta bort is från gator och vägar efter snöplogning. 

Modeller: TLN250, TLN370, TLN430, TLN570.

FMG RAP  

FMG:s schaktblad är en professionell utrustning avsedd för isrivning på vintervägar och 
utjämning av grusvägar sommartid. För att få bra grepp på ytan är RAP300 utrustad med 
den patenterade hydrauliska tryckregleringen som gör att du kan flytta vikt från traktorn 
till schaktbladet för bästa resultat. Detta, tillsammans med en negativ skärvinkel, gör att 
bladet inte vibrerar på ytan. Bladet kopplas i 3-punktsfäste och är lätt att använda. Juster-
bara stödhjul säkerställer jämn gång och ett bra resultat.

Modeller: RAP245, RAP275, RAP300.

DUUN TS  

Enkla och robusta schaktblad, till-
verkade i höghållfasthetsstål för bästa 
slitstyrka och utbytbart slitstål i 500 
Brinell. TS är ett enkelt och prisvärt 
hjulförsett snö-/schaktblad för monte-
ring på trepunktsfästet. I svensk stan-
dard har vi hydraulisk runtomsväng-
ning och den kan tilläggsutrustas med 
hydraulisk sidoförskjutning samt hjul.  

Modeller: TS260, TS290.

DUUN HTS  

Kraftigt och robust schaktblad till-
verkat i höghållfasthetsstål för bästa 
slitstyrka och utbytbart slitstål i 500 
Brinell. HTS-modellerna riktar sig 
till dig som kör mer och ställer högre 
krav på att kunna leverera under 
flera år framåt. Bladet är något högre 
än TS-modellerna samt har hydraulisk 
runtomsvängning och hjul som 
standard. Även här går det att få 
hydraulisk sidoförskjutning som 
tillval.

Modeller: HTS275, HST305.

DUUN HTS 306  

Kraftigaste schaktbladet med en konisk 
form på bladet som ger en kasteffekt på 
snön från vägen och ger lägre snökant. 
Vid aktiv användning hålls kanterna 
låga och ger snabbare och effektivare 
arbete jämfört med arbete med snö-
fräsar. Bakmonterat skär är också 
säkrare på tveksamma vägbanor. 
Bladet är 72 cm som lägst och 100 cm 
som högst. Standard är perforerat  
stål med kilbultar samt hydraulisk  
runtomsvängning och hjul. Tillval  
hydraulisk sidoförskjutning.

Modeller: HTS306.

Kampanj!
RAP300



Sopmaskiner för snö

HOLMS SH 

En frontmonterad sopvals med unik avbalansering som helt 
eliminerar behovet av stödhjul och med en sopvalsdiameter 
på 915 mm. Sopvalsen är anpassad för de större bärarna och 
drivs av bärarens hydraulik. Det är en effektiv sopvals för pro-
fessionella användare med större lastmaskiner och traktorer.

• 915 mm borstdiameter.
• Levereras med valfri infästning.

Modeller: SH 250, SH 300, SH 350.

HOLMS SL   

Med sopvals Holms SL kan du effektivt sopa både grus och 
snö, vilket gör det till ett pålitligt året-runt-redskap. Denna 
sopvals är avsedd för frontmontering på mindre redskaps-
bärare och sopvalsen drivs av bärarens hydraulsystem. 
Sopvalsen kan även monteras bak på din bärare. Kan med 
fördel komplettera med en vattentank och sprida saltlake 
bakom valsen för svarta gång-, cykel- och bilvägar.

• 700 mm borstdiameter.
• Drivs av två direktverkande hydraulmotorer.

Modeller: SL 200, SL 220, SL 250, SL 280.

Kör säkert i vinter! 
 
Med snökedjor och 
skruvdubb på däcken 
får du bättre grepp på 
snöiga och isiga vägar. 
Hos oss hittar du ett 
brett sortiment.

Slirskydd

Sopvalsar
För att få ett bra sopresultat 
och jämnt slitage bör man 
regelbundet se över valsarna 
på maskinen. Vi har valsar i 
flera olika storlekar.  
 
Passa också på att köpa 
extra valsar när du köper 
sopmaskinen, så står du 
redo när byte behövs. 

Underlätta snöröjningen 
i vinter med snöpinnar! 

Snöpinnar

Besök våra butiker eller 
handla online dygnet runt!
shop.lantmannenmaskin.se



Lantmännen Maskin AB 
Box 174 
201 21 Malmö
Tel 0771-38 64 00 
www.lantmannenmaskin.se
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Följ oss på 
sociala medier

Alltid nära!

Information om våra maskiner, 
anläggningar, nyheter, erbjudanden 
och evenemang.

Begagnatbörsen – hela landets 
begagnatmarknad med stort urval 
av bra begagnade maskiner.

Handla reservdelar, slitdelar  
och tillbehör online:  
shop.lantmannenmaskin.se

Du har alltid kunniga säljare och mekaniker nära dig. 
Välkommen in på någon av våra anläggningar över  
hela landet. Mer information hittar du på vår hemsida 
www.lantmannenmaskin.se 
 
Lantmännen Maskin – när du värdesätter kvalitet,  
service och kunnande.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.


