
Mammen vejhøvl   



Mammen vejhøvl model M 2 GL er velegnet 
til afretning af stier på boldbaner, kirkegårde, 
golfbaner m.m. Effektivt og hurtigt trækkes vej-
høvlen nemt af en have- og park- traktor. Med 
gradhældning kan der let laves profil på stierne. 
Afretning af stierne gør det behageligt for såvel 
gående som kørende at færdes på stierne. 

Støttehjul til gradhældning, mekanisk  
eller med el- actuatorer.

Hurtig og nem tilkobling af vejhøvlen.

Mammen vejhøvl 

Model M 2 GL

Mammen vejhøvl model M 1 GL er liftophængt og 
model M 1 GLF er til frontmontering på minilæsser. 
Begge modeller har en arbejdsbredde på 1,6 m. 
Modellen til minilæsser monteres i løftearmene 
med kæder og trækkes igennem materialet. Den 
liftophængte model er specielt fremstillet til mindre 
traktorer med begrænset liftkapacitet. De manuelt 
betjente hjul gør det let at lave profil på vejen.

Mammen vejhøvl 

Model M1 GL/GLF

Med kæder monteres vejhøvlen  
i løftearme på en minilæsser.

Bevægeligt tårn så høvlen følger terrænet. Passer til mindre traktorer med kat. 1 lift.

Masser af ekstraudstyr til kørsel med ATV 
motorcykel og have- og park traktor.



Mammen vejhøvl model M 3 GL er liftophængt 
og egner sig til mellemstore opgaver. Bredden 
på 2,15 m. gør vejhøvlen alsidig til grusveje og 
-arealer. De tre skær gør, sammen med det 
bevægelige tårn, vejhøvlen effektiv selv ved kun 
en gangs kørsel. De manuelt betjente hjul gør 
det let at lave profil på vejen.

Mammen vejhøvl 

Model M 3 GL

Før kørsel med Mammen vejhøvl. Hjul til gradhældning så man let laver  
profil på vejen.

Mammen vejhøvl model M 3 GLB er til dem  
der ønsker en bugseret model med en arbejds-
bredde på 2,2 m. Maskinen er udstyret med 
hydraulisk gradhældning til at lave kip på vejen.
De tre skær har en kraft og styrke så vejhøvlen er 
effektiv selv ved kun en gangs kørsel. Modellen 
er særdeles velegnet til større veje og arealer.

Hydraulisk gradhældning betjenes nemt  
fra traktoren.

De tre Hardox stålskær sikrer lang levetid 
og et effektivt arbejde.

Mammen vejhøvl 

Model M 3 GLB

Efter kørsel med Mammen vejhøvl.

Alle modeller er galvaniseret, det  
sikrer lang levetid.



Model M1 GL/GLF M 2 GL Bugseret M 3 GL Lift M 3 GLB Bugseret M 4 GL Bugseret

Vægt (ca.):  210 kg. 110 kg. 400 kg. 450 kg. 550 kg.

Arbejdsbredde:  1,60 m. 1,20 m. 2,15 m. 2,20 m. 2,45 m.

Længde:  2,20 m. 1,75 m. 3,15 m. 4,50 m. 6,30 m. 

Antal skær:  3 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk. 3 stk. 

Hjul størrelse:  3,00 x 4 4,00 x 4 3,00 x 4 155 x 13 11,5 / 80 / 15

Kategori: 1 - 3 - -

Mammen vejhøvl model M 4 GL er flagskibet  
i modellinien. Med en bredde på 2,46 m. klares 
alle opgaver. Maskinen er bugseret og har 
hydraulisk gradhældning. De tre skær vil med 
kraft og styrke skære sig igennem materialet. 
Modellen er særdeles velegnet til brede veje  
og store arealer.

Mammen vejhøvl skærer sig igennem 
materialet.

Kraftigt og fleksibelt træk.

Mammen vejhøvl 

Model M 4 GL

Mammen vejhøvl 

Specifikationer

Kraftigt hjulophæng med dobbelt- 
virkende løftecylinder.
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