GMI type LHH-2 , midtmontert høvelskjær
- midtmontert høvelskjær for lastebil “Sentralt i den mest snørike landsdelen finner vi én av
landets snøplogprodusenter - Gratangen Mekaniske
Industri AS (GMI ). Hjørnesteinsbedriften i Gratangen
- i Sør-Troms - er en bedrift i sterk utvikling innenfor
veivedlikeholdsutstyr. I samarbeid med andre
produsenter er GMI en totalleverandør av
kostnadseffektive redskaper for snørydding til
lastebiler, hjullastere og traktorer.

“piggfritt”. Ved mye slaps kan med fordel slissede
gummiskjær benyttes.
GMI midt montert høvelskjær er et fullverdig redskap
for profesjonelle brukere, og er ment som et
supplement til konvensjonelle veihøvler. Lastebilen
rekker også raskere over lengre veiroder, da skjæret
arbeider raskere enn veihøvler (30 km/t mot veihøvel
10-15 km/t ).

Snøplog i kombinasjon med GMI´s midtmonterte
høvelskjær, representerer det ypperste innenfor effektiv
snøbrøyting. Forannevnte utstyr vil i stor grad bidra til
en bedre vei standard, til fornuftige driftskostnader.
Med standard isriveskjær eller hardmetall-pigger
(system 2000), høvler skjæret med konstanttrykk på 50
- 70 bar mot veibanen. Med dette fjernes både snø og is
effektivt
fra veibanen. Midtmontert høvelskjær på lastebiler er
også meget aktuelt på plasser det skal kjøres

Skjæret er dobbel beskyttet mot overbelastning med
trykk-akkumulator og sjokkventil med retur til tank.
Ved overbelastning, f.eks. når man kjører mot et
hinder, opptar akkumulatoren oljemengden fra
hev/senk-sylinderen. Trykk akkumulatoren fungerer på
samme måte som en gassdemper. Dvs. skjæret arbeider
mot veibanen med konstant marktrykk. Skjæret har
teleskopisk forlengelse på begge sider, hydraulisk tilt
og arbeidsbredde (30 grader diagonalstilling) 2500 2830 – 3075 mm.

Transportstilling , høyre side

Transportstilling , venstre side

LHH-2 med ekstrautstyr system 2000 (hardmetallpigger)

Breddeforlenger høyre side

Teknisk data midtmontert høvelskjær type LHH-2
Midtmontert høvelskjær type ;
Arbeidsbredde , breddeforlenger høyre side / venstre side (m)
Transportbredde (m)
Bladhøyde (m)
Arbeidstrykk på pressylinder (bar)
Vekt (kg)
Hydraulisk trykkbehov, maks. (bar)
Min. / maks. oljemengde (l/min)
Maks. oljemengde (l/min)

LHH-2
2,55 – 2,83 – 3,08
2,55
0,45
50 – 70
500,00
140,00
10,00 – 40,00
40,00

LHH-2 S
2,55 - 2,90 - 3,10
2,55
0,35
50 - 70
700,00
180,00
10,00 – 40,00
40,00
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