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Sněhový pluh SB-Z 
 
Sněhový pluh řady SB - Z slouží k odstraňování sněhu z komunikací, chodníků, parkovišť atp. a je 
určen pro všechny malotraktory a traktory o výkonu 15-60 PS.  
Sněhový pluh SB-Z je uzpůsoben pro montáž do zadního tříbodového závěsu kategorie I-II. 
 
U sněhového pluhu SB-Z je možno nastavit úhel břitu k vozovce. 
Velkou výhodou jsou protinárazové pružiny, které chrání pluh při nárazu na překážku na uklízené 
ploše před deformací.  
Pružiny se dají plynule nastavit na určitou sílu. 
Přetáčení pluhu vlevo a vpravo úhel +30°/ -30° se řeší pomocí mechanické vzpěry, kterou lze 
nahradit hydraulickým válcem (příplatkové vybavení). 
 
Základní provedení pluhu SB-Z:   
- barva RAL 2011 (oranžová) 
- agregace do zadního tříbodového závěsu kategorie I - II  
- přetáčení pluhu mechanickou vzpěrou 
- pryžový břit  
- bezpečnostní šrafování  
- výstražné praporky  
- prohlášení CE  
- technické osvědčení pluhu, který je schválen pro provoz na pozemních komunikacích 
 

 

SB-Z 14 SB-Z 16 SB-Z 18 SB-Z 20 SB-Z 22 

Délka břitu v mm 1.400 1.600 1.800 2.000 2.200 

Pracovní šířka pluhu mm 
(natočení 30°)  

1.212 1.385 1.560 1.730 1.905 

Výška pluhu v mm 680 680 680 680 680 

Hmotnost pluhu v kg 150 158 168 174 182 

 
Příplatková výbava pluhu: 
Opěrná kolečka SB-Z, Hydraulické přetáčení pluhu, Poziční osvětlení LED 12V, Clona proti úletu 
sněhu 
 
V ceně je započtena, doprava k zákazníkovi, seřízení, odzkoušení funkčnosti, předání a 
kvalifkované zaškolení obsluhy. 
 
Na uvedený stroj poskytujeme servis (záruční a pozáruční) a dodání ND. 
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