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Varje detalj bidrar
till helhetslösningen
Drivex har i alla tider förknippats med kvalitet och funktion in i minsta detalj – och
att leverera effektiva helhetslösningar. Redskapen i System Drivex bekräftar detta.
De gör din traktor mer allround, året runt, oavsett om du är expert på väghållning
eller materialhantering. Du kan lita på att Drivex hjälper dig göra jobbet bättre – i
alla tänkbara situationer.
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”Ja, du ser ju själv hur
jag kan gå längst ut på
kanten, trots att väg
kanterna är lite mjuka”

Nytt redskap
Det nya för i år är att Åhns Lantbruk utrustat en av
sina jordbrukstraktorer, en Valtra T162 Direct, med
Drivex nya hyvelblad Easygrader.
Hyvelbladet är ganska nytt på gården då engcon
News kommer på besök men har redan blivit en
favorit.
– Vi har redan sett flera användningsområden
där traditionell väghyvling eller körning med last
bilens underbett är svårt, berättar Pär.
Pär tar med oss och visar en av gårdens skogsbilvägar där han svänger in med sin traktor.
Direkt i infarten sätter han ned hyvelbladet och
med jämn fart hyvlar han ned mittensträngen med
gräs som växt upp i vägen. Efter ett par hundra
meter vänder Pär på en smal möteplats och på
retursvängen avjämningshyvlar han vägen med det
grus han dragit upp på resan in.
– Ja, du ser ju själv hur jag kan gå längst ut på
kanten, trots att vägkanterna är lite mjuka. Sedan är
det enkelt att vända med traktorn, även fast det inte
finns någon riktig vändplan, säger Pär.

Åhns lantbruk ligger vid foten av Oviksfjällen och är en av
traktens största gårdar.
Men det är också ett entreprenadföretag med uppdrag för
Svevia att sköta underhåll på 18 mil vägar. Nytt för i år är att
en traktor utrustats med Drivex nya hyvelblad Easygrader.
– Det kommer absolut att öka nyttjandegraden på traktorn,
säger Sören Eriksson bestämt.
Åhns lantbruk drivs av familjen Eriksson, pappa Sören
och mamma Marie samt sönerna Pär och Mikael.
Beroende på säsong tar man även in extrapersonal.
Gården, som gått i arv i generationer, har cirka 60
köttdjur av rasen Black Angus och 100 ha åkermark.
Sören arbetade i många år som lastbilschaufför,
för att sedan ta över gården efter sina föräldrar.
– Ja, det kändes både naturligt och bra då pappa
frågade mig. Jag hade ju då fått prova något annat
under några år, berättar Sören som själv kommer att
vara aktiv i cirka fem år till innan sönerna får ta över.

Gårdens fordon är inte enbart sådana som kopplas
till ett traditionellt jordbruk. Förutom traktorerna
finns här tre lastbilar, två grusbilar för schakt- och
entreprenadverksamhet samt en dragbil med en
gigantisk gödseltank på 34 kubikmeter. De två
förstnämnda lastbilarna är fullt utrustade för vägunderhåll med snöplogar och underbett/hyvelblad
från Mählers.
– Ja, vi har närmare 180 km allmän väg att underhålla åt Svevia och utöver detta cirka 60 km enskilda
vägar samt skogsbilvägar, berättar Pär.

Fint resultat
Pär kör sedan ut på den allmänna vägen som
gården har underhållsansvar för. Där sätter han
återigen ned bladet, men denna gång är det ren
grushyvling och ganska snart har han bladet fullt
och efter sig lämnar Pär ett fantastiskt fint resultat.
– Easygrader kommer absolut att öka nyttjandegraden på vår traktor, säger Sören medan Pär kör
förbi oss i jämn fart och med en plan och välhyvlad
väg bakom sig.
Pär kör över ett krön på vägen och bakom
skymtar Oviksfjällen med sina snöklädda toppar.
Det är en magisk natur som på vintern snabbt
kan förvandlas till ett rykande inferno med snöstorm och igendrivna vägar.
– Ibland är det till att ta sats med plogbilen
genom snödrivorna, berättar Pär som nu vänt och
kommit tillbaka med en färdighyvlad väg bakom sig.
– Nu ser du vad vi kan utföra med vårt nya hyvelblad, fortsätter Pär som också berättar att det
redan är skogsbolag och privata beställare som
hört av sig för att beställa hyvling på sina vägar.
Och så lägger han till att de gjort en snabb kalkyl
på hur de kan öka medelhastigheten på alla fordon
som är inblandade i vårbruket samt under skörde
tiderna.
Normalt får de smyga mellan potthålen i alla grusvägar runt ägorna, men tack vare att en av gårdens
traktorer är utrustad med ett hyvelblad, så är gropiga
vägar ett minne blott.
Några av er läsare känner säkert igen Pär från TVserien Bonde söker fru. Titta gärna in på Åhns lantbruks Facebooksida och se vad som händer på gården.
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Plogar för bästa resultat
Rätt utrustad för väghållning och snöröjning
De nya och förbättrade versionerna av de populära vikplogarna i VB-serien från Drivex
har gjort succé. Det är de tre största vikplogarna i serien – med en bredd från 3,2 till
4 meter – som uppgraderats med koniska vingar som lyfter och kastar snön bättre.
Som tillbehör finns hydrauliskt manöverbart snöstopp till båda sidorna, åttatumshjul
som komplement till slitskon, snöröksskydd samt ett nytt och mer följsamt flytläge.
Den nya serien diagonalplogar har uppgraderats för maximalt plogresultat med
en ny rundad ploglåda som gör att snön rullar och kastas upp över snöplogkanten.
Diagonalplogen kan också utrustas med hydrauliskt manövrerad snöstopp och hjul.
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Vikplogar
Med hydrauliken i den här serien vikplogar kan vingarna ställas för att ploga snön åt höger eller vänster
sida (diagonalplog) eller som ett V (spetsplog) eller
i Y-läge för att samla ihop snön i plogbladet.

VB200 | VB240 | VB280

VB200–VB280 är anpassade för mindre traktorer,
kommunalmaskiner, redskapsbärare som går på
snöröjning där utrymmet är begränsat.
Utrustning Drivex vikplogar
• Vertikal- och horisontalpendlande ploggrind
för bästa följsamhet mot marken
• Chockventiler kopplade till ackumulator
• Gummidämpning för tyst gång
• Steglöst ställbara slitskor
• 4 st fjädrande skär
• Slang och kopplingar som standard
• Belysning av diodtyp (ej VB200)
• Två dubbelverkande hydraulfunktioner
erfordras alt. kombiventil

Drivex vikplogar VB3200–VB4000 är konstruerade
för professionell och effektiv snöröjning oavsett om
det gäller plogning av gator och vägar eller stora
parkeringsplatser och industriplaner.

Tillbehör
• Kombiventil – Elstyrd ventil som medger
körning av vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt
med en dubbelverkande hydraulfunktion.

VB3200 | VB3700 | VB4000

Den speciella vingformen gör att plogarna kastar
snön effektivt och det är möjligt att välja hjul, snö
röksskydd och snöstoppar som tillbehör. Även
snöstopparna styrs hydrauliskt.
Egenskaper
• Koniska vingar med rundad form som
rullar och lyfter snön mer effektivt
• Vingar justerbara ± 35 grader
• Kraftiga skärhållare och flytläge

Drivex snöröksskydd. Vid plogning
i högre farter och vid plogning av
torr snö, riskerar snön “damma” och
ryka upp på framrutan. Med Drivex
snöröksskydd minimeras risken för
detta och bättre sikt erhålles.

Kombifäste BM/3P gör det möjligt
att använda Drivex plogar på såväl
jordbrukstraktor som hjullastare.

Tekniska specifikationer: s. 14

Tillbehör
• Kombiventil – Elstyrd ventil som medger körning av
vänster alt. höger vinge eller båda samtidigt med en
dubbelverkande hydraulfunktion
• Hjul 8”
• Snöröksskydd
• Hydrauliskt manövrerade snöstopp finns till vänsteroch högersida
• Kombifäste BM/3P
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Diagonalplogar
Drivex erkänt kraftiga och genomtänkta
diagonalplogar, är byggda för nordiskt
klimat med mycket och ibland hård och
packad snö. DB3200–DB4000 har en
rundad form vilket gör att snön ”släpper” lätt
och rullar upp över snöplogkanten. Kan väljas med slitskor eller hjul samt utrustas med
hydrauliska snöstopp (enkel eller dubbla)
som tillbehör.

DB3200 | DB3700 | DB4000

Tekniska specifikationer: s. 14

Fördel Drivex diagonalplogar
• Möjlighet för kund att välja mellan hjul 8" eller
slitskor på plogen. Slitsko är standard
• Förstärkt skjutgrind, skärhållare och flytläge
• Snöröksskydd som tillbehör
• Hydrauliskt manövrerade snöstopp som tillbehör
Tillbehör diagonalplogar DB3200–DB4000
• Snöstopp, enkel eller dubbla
• Snöröksskydd
• Hjulsats

Tillbehör för vik- och diagonalplogar

Tekniska specifikationer: s. 14

Drivex snöstopp för vik- och diagonalplogarna VB3200/3700/4000 och
DB3200/3700/4000.
Styrs av en dubbelverkande hydraulfunktion.
Finns i höger och vänster utförande.

Drivex snöröksskydd Vid plogning i högre
farter och vid plogning av torr snö, riskerar
snön ”damma” och ryka upp på framrutan.
Med Drivex snöröksskydd minimeras risken
för detta och bättre sikt erhålls.

Drivex hjulsats Vid plogning av ej isbelagda
ytor kan Drivex vik- och diagonalplogar väljas
med hjul istället för slitskor.
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Snöstopp | Snöröksskydd | Hjulsats
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Sidovinge för traktor
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 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.
Standardutrustning:
• Säkerhetsventil vid
påkörning av hinder
• 3-punktsinfästning
kategori 2 och 3
• Positionsljus
• Slitsko

Sidovinge för traktor

Tillbehör:
• Hydraulisk tryckstång
Krav:
• Dubbelverkande hydrauluttag
+ fri retur
• Traktorbredd ca: 2 300–2 650 mm
• Traktor/rek. min. effekt: 150 hk

Tekniska specifikationer: s. 15
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Hyvelblad
Med nya Easygrader 200 från Drivex ökar du
markant effektiviteten på ditt fordon både på
sommaren och vintern.

Easygrader 200*

Fördel
• Vridbart ± 20 grader
• Kan användas på de flesta traktorer och enkelt
flyttas mellan olika fabrikat
• Kan snabbt plockas bort för minskad vikt och
bättre markfrigång
• Olika hydraulikoptioner erbjuds
• Hydraulisk alternativt mekanisk breddning
• Lättmonterat = låg monteringskostnad

Tekniska specifikationer: s. 15

Tillbehör
• Breddningar mekaniska: 200 alt. 300 mm/sida
• Breddningar hydraulisk: 305 mm/sida
• Styrsystem med el och hydraulventiler för styrning
av blad via ett enda hydrauluttag (enkel eller dubbelverkande) samt returledning
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Krav på traktor:
• Monteras i bulthålen för infästning av frontlastare
• Min. rek. effekt 120 hk

*Levereras med P300 rivstål som standard
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Sandspridarskopor
Skopor

för effektiv
sandning
Drivex nya sandspridarskopa SS15C
för jordbrukstraktor är konstruerad
för effektiv sandning, lång livslängd
och har marknadens mest flexibla
lösningar.

Sandspridarskopa
Drivex lanserar en helt ny serie sand
spridarskopor för mindre traktorer, hjullastare och jordbrukstraktorer.

NYHET

Egenskaper
• Går att använda som frontskopa och som bakhängd
självlastande
• Möjligt att snabbt byta infästning
• Möjlig att utrusta med steglös utmatning
• Möjlig att utrusta med vibrator

Tekniska specifikationer: s. 15

Skoporna som finns i tre storlekar, SS05C (C=combi)
– 500 liter, SS10C – 1000 liter och SS15C –
1500 liter, går tack vare en helt ny infästnings
konstruktion att använda både som bakhängd och
självlastande med trepunktsfäste alt. montera fram
på lastaren eller den mindre hjullastaren.
Med några enkla handgrepp går det att byta fäste
och därigenom har man en sandspridarskopa till
flera av åkeriets eller gårdens maskiner. Idealiskt
även för maskinuthyrare som inte behöver flera
skopor beroende på fäste.
SS05C, SS10C och SS15C kan utrustas med
steglös utmatningshastighet från hytt och vibrator
för lättare spridning av ”kladdig” sand.

SS05C | SS10C | SS15C

Skopor | 11

Underhåll
grusvägarna
Drivex grussträngsspridare effektiviserar
grushyvlingsarbetet och förvandlar jordbrukstraktorn till en lönsam vägunderhållsmaskin.

Grussträngsspridare
Drivex grussträngsspridare GS3800 är en
ny produkt för traktor som effektiviserar
grushyvlingsarbetet.
Spridaren har sidoförskjutning av bladet.
Infästningarna i dragbom är extra förstärkta,
samt bussade leder för minimalt underhåll.

GS3800

NYHET

Tekniska specifikationer: s. 15
Grussträngsspridare | 13
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Specifikationer
Vikplogar
Typ
VB 200

Fäste

Bredd max

Bredd min

Höjd

mm

mm

mm

2 000

1 740

800

Trima

Svängning

Medar

Hydraulisk

2 slitsulor

Flytläge

Vikt

Ja

400

kg

VB 240

Trima / BM 3P / Euro

2 400

2 150

870

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

440

VB 280

Trima / BM 3P / Euro

2 800

2 400

870

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

470

Tillbehör
Typ

Elsystem

Anm

Kombiventil

12 V

*

Kombiventil

24 V

*

Kombiventil, inkl. kabelsats

12 V

Knappsats

Kombiventil, inkl. kabelsats

24 V

Knappsats

Kombiventil, inkl. kabelsats

12 V

Pedal

Kombiventil, inkl. kabelsats

24 V

Pedal

Kabelsats Vikplogar

Knappsats

Kabelsats Vikplogar

Pedal

Typ

Fästen

Bredd max

Bredd min

Höjd

mm

mm

mm

Svängning

Medar

3 200

2 630

Flytläge

1 200

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

Vikt
kg

VB3200

BM / 3P BM / 3P / Kombi

1 100

VB3700

BM / 3P BM / 3P / Kombi

3 700

3 030

1 270

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

1 150

VB4000

BM / 3P BM / 3P / Kombi

4 000

3 280

1 300

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

1 230

Tillbehör
Typ

Elsystem

Anm

Kombiventil

12 V

*

Kombiventil

24 V

*

Kombiventil, inkl. kabelsats

12 V

Knappsats

Kombiventil, inkl. kabelsats

24 V

Knappsats

Kombiventil, inkl. kabelsats

12 V

Pedal

Kombiventil, inkl. kabelsats

24 V

Pedal

Kabelsats Vikplogar

Knappsats

Kabelsats Vikplogar

Pedal

Reflexflaska
Snöstopp, vänster
Snöstopp, höger
Snöröksskydd
Hjulställ med massiva 8 tums hjul

Diagonalplogar
Typ

Fästen

Bredd max

Bredd min

Höjd

mm

mm

mm

Svängning

Medar

Flytläge

Vikt
kg

DB 3200

BM / 3P BM / 3P / Kombi

3 200

2 650

1 100

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

980

DB 3700

BM / 3P BM / 3P / Kombi

3 700

2 900

1 100

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

1 050

DB 4000

BM / 3P BM / 3P / Kombi

4 000

3 200

1 100

Hydraulisk

2 slitsulor

Ja

1 120

Tillbehör
Typ
Snöstopp, vänster
Snöstopp, höger
Snöröksskydd
Hjulställ med massiva 8 tums hjul
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Sidoplog
Typ

Max bredd

Max lyfthöjd

Max plogningsbredd från
hjulets yttersida

Min bredd i infällt läge
från hjulets yttersida

mm

mm

mm

mm

kg

4 600

500

2 050

700

900*

SP10 3P

Totalvikt

*varierar beroende på infästning

Hyvelblad
Typ
Easygrader 200
Standard

Bredd min

Skärförlängning,
höger

Skärförlängning,
vänster

Vrid.
höger

mm

mm

mm

mm

°

°

°

kg

2 400

0

0

2 400

20

20

90–135

ca 650
ca 680

Bredd max

Vrid.
vänster

Skärvinkelsreglering

Totalvikt inkl
hydraulstyrning

Breddning mekanisk 200

2 400

200

200

2 800

20

20

90–135

Breddning mekanisk 300

2 400

300

300

3 000

20

20

90–135

ca 700

Breddning hydraulisk 305

2 400

305

305

3 010

20

20

90–135

ca 750

Sandspridarskopor
Typ

Skärvidd

Spridningsbredd

Vikt

mm

mm

kg

Hydraulmotor Oljeflöde motor max
cc

l/min

Volym
liter

SS05C

2 050

1 750

från 370

315

210

500

SS10C

2 050

1 750

från 400

315

210

1 000

SS15C

2 350

2 150

från 500

315

210

1 500

Grussträngsspridare
Typ
GS3800

Bombering

Arbetesbredd,
min–max

Skär, rörlig vinge

Skär

°

mm

stk./mm

stk./mm

kg

–

3 200–3 800

2/610

1/1 525+1/1 220

600

Vikt
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Utrustning för hjullastare och traktor
Tack vare System Drivex kompletta program av skopor, plogar och redskap för
materialhantering kan du hitta nya affärsmöjligheter för din hjullastare, traktor
eller traktorgrävare året runt.

SVENSKTILLVERKADE KVALITETSREDSKAP
Hitta din närmsta återförsäljare på www.drivex.se och ring 0271-588 00 eller maila info@drivex.se vid frågor.

