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Läs instruktionsboken till Meyer Path Pro före användning eller service av en snöplog. 
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Tack
Tack för att du har köpt en Meyer® Path Pro™ plog. 
Som ny ägare till en hårt arbetande mekanisk 
utrustning rekommenderar vi starkt att du läser 
instruktionsboken. Den är lättfattlig och full med 
tidsbesparande tips som kommer att underlätta 
användandet av produkten.  Den inkluderar även 
förslag för snabbare installering, säker hantering och 
mer produktiv plogning.

Vi uppmanar dig även att registrera din nya Meyer 
plog på meyerproducts.com. Registreringen tar 
endast några minuter och fördelarna varar i flera 
år. När du är registrerad kommer du att få aktuella 
och korrekta meddelanden med tips för hantering, 
underhåll, nya produkter och servicemeddelanden.  
Om du sedan mot all förmodan skulle behöva garan-
tiarbete utfört, kommer din lokala återförsäljare att 
kunna hantera ditt anspråk snabbare.

Tack åter igen för ditt köp.  Du kan nu se fram emot 
flera år av pålitliga prestanda och en uppfart som är 
säker och enklare att köra på. Om du har  frågor om 
din Meyer plog kan du kontakta oss på:  
www.meyerproducts.com

Med vänliga hälsningar,

Kundtjänst
Meyer Products LLC
18513 Euclid Avenue
Cleveland, Ohio 44112
216-486-1313
custserv@meyerproducts.com

Visas med tillval deflektor, 
plogmarkörer och 
gummikant.



SÄKERHETSDEFINITIONER

Det här är symbolen för säkerhetsvarningar. 
Den varnar  dig för  potentiel l  fara 
f ö r  p e r s o n l i g a  s k a d o r.  L y d  a l l a 
säkerhetsmeddelanden som följer denna 
symbol för att undvika skador eller dödsfall.

FARA  Indikerar en möjlig farlig situation 
som om den ej undviks kan resultera i 
dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING  Indicates a potentially hazardous 
situation which, if not avoided, could result 
in death or serious injury.

FÖRMANING  Indikerar en möjlig farlig 
situation som om den ej undviks kan 
resultera i mindre till måttliga skador.

FÖRMANING  utan symbolen för 
säkerhetsvarning indikerar en möjlig farlig 
situation som om den ej undviks kommer 
att resultera i skador på egendom.

2

1 Stå eller rid aldrig på plogenheten. Håll personer och husdjur minst 7,5 meter ifrån snöplogen när den körs. Underlåtelse att följa detta kommer att resultera i dödsfall 
eller allvarliga skador..

2 Sänk alltid plogbladet till marken när snöplogen genomgår service eller när fordonet inte körs. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller 
allvarliga skador.

3 Meyer Path Pro plog är endast till för plogning av uppfart och ska endast användas på terrängfordon. Användning av denna produkt på fordon större än terrängfordon är förbjudet 
och kan resultera i skador på fordonet eller plogen. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

4 Använd ALDRIG Meyer Path Pro plog utan att först NOGGRANT läsa igenom Instruktionsboken. Det är av YTTERSTA VIKT för din säkerhet att ALLTID lyda ALLA varningar i 
manualen och att följa VARJE instruktion NOGGRANT. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

5 Meyer Path Pro plog skall användas av förare med en giltig operatörslicens. Håll alla kroppsdelar innanför fordonet. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga 
skador.

6 Meyer Path Pro plog får ALDRIG användas för annat än att ploga snö på en uppfart. Användning av Meyer Path Pro plog för andra syften kan resultera i allvarliga skador 
eller dödsfall. 

7 Inspektera plogenheten och monteringskomponenter och fästdon efter slitage och skador före och efter varje körning. Slitna eller skadade komponenter eller 
fästdon kan göra att plogen sänks oväntat. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

8 Byt inte plogposition under resa. Du kan plötsligt råka sänka plogen av misstag. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

9 Bär ALLTID hjälm när du plogar snö. Dolda hinder kan göra att fordonet stannar plötsligt vilket kan resultera i personliga skador. Underlåtelse att följa detta kan 
resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

10 Utför ALDRIG reparationer eller underhåll med plogen kopplad till fordonet. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador. 
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Fordonet får inte köras under överbelastning. I alla fall måste den fullastade vikten av fordonet, inklusive hela snöplogssystemet, alla eftermarknadstillbehör, förare, 
passagerare, alternativ, nominella vätskenivåer, och last inte överstiga den främre/bakre bruttovikten för axeltryck (GAWR) och den totala bruttovikten för totalvikt (GVWR). 
Dessa viktvärden finns specificerade på märket för intyg för säkerhetsanpassning i förarsidans dörröppning. Användning av en bakre ballastvikt kan behövas så att inte den 
främre GAWR överskrids.   Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

12 Läs instruktionsboken till Meyer Path Pro plog före körning eller service av en snöplog. FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT. Underlåtelse att följa detta 
kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador..



SÄKERHETSDEFINITIONER

Det här är symbolen för säkerhetsvarningar. 
Den varnar  dig för  potentiel l  fara 
f ö r  p e r s o n l i g a  s k a d o r.  L y d  a l l a 
säkerhetsmeddelanden som följer denna 
symbol för att undvika skador eller dödsfall.

FARA  Indikerar en överhängande farlig 
situation som om den ej undviks kommer 
att resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

VARNING  Indikerar en möjlig farlig 
situation som om den ej undviks kan 
resultera i mindre till måttliga skador.

FÖRMANING  Indikerar en möjlig farlig 
situation som om den ej undviks kan 
resultera i mindre till måttliga skador.

FÖRMANING  utan symbolen för 
säkerhetsvarning indikerar en möjlig farlig 
situation som om den ej undviks kommer 
att resultera i skador på egendom.
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13 Avlägsna plogenheten innan fordonet placeras på en lift/hiss. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

14 Överskrid inte 16 km/h vid transport av plogen. Överskrid inte 8 km/h vid plogning av snö. Ha alltid reda på vägförhållandena. Håll fötterna borta från plogbladet. 
Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

15 Fordonets avgasrör innehåller dödliga ångor. Att andas in dessa ångor, även i låga doser, kan orsaka dödsfall. Kör aldrig fordonet i ett avstängt område utan ventilation av 
ångorna.  Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

16 Bensin är mycket lättantändligt och bensinångor är explosiva. Rök aldrig under arbete med fordonet. Håll alla öppna lågor borta från bensintanken och slangar. Torka 
upp spilld bensin omedelbart. Underlåtelse att följa detta kan resultera i dödsfall eller allvarliga skador.

17 Flagga hinder under snö för att förhindra skada på produkt eller egendom. Underlåtelse att följa detta kan resultera i mindre till måttliga skador.

18 En ballastvikt kan behövas för att förhindra överbelastning på främre GAWR. Om så krävs måste ballasten fästas säkert minst 6 decimeter bakom bakaxeln. 
Underlåtelse att följa detta kommer att resultera i skador på egendom.

19
Batterier producerar normalt explosiva gaser som kan orsaka personskador. Därför får inte lågor, gnistor eller tänd tobak finnas i närheten av batteriet. När batteriet laddas 
eller hanteras skall alltid ansiktet täckas och ögon skyddas samt god ventilation sörjas för. Batterier innehåller svavelsyra som bränner hud, ögon och kläder. 
Underlåtelse att följa detta kommer att resultera i skador på egendom.

20 Se din auktoriserade återförsäljare/hemsida för Meyer Path Pro plog för specifika tillämpningsrekommendationer för ditt fordon före installation. Underlåtelse att följa 
detta kommer att resultera i skador på egendom.

21 Installering av en snöplog kan påverka ditt nya fordons garanti.  För mer information konsultera ditt fordons instruktionsbok/fordonsåterförsäljare. Underlåtelse att följa 
detta kommer att resultera i skador på egendom.

22 Garanti gäller inte en Meyer Path Pro plogprodukt som har satts ihop eller installerats med oaktsamhet eller felaktigt. Underlåtelse att följa detta kommer att resultera i 
skador på egendom.

23 FÖRMANING: För att undvika skada på fordonets elektriska system skall batteriet alltid kopplas ur före installationen.. BRÄNN INTE HÅL eller SVETSA på 
fordonets ram. Detta kan orsaka fel på ramen. Underlåtelse att följa detta kommer att resultera i skador på egendom.

24
Förarens huvudsakliga ansvar är det säkra framförandet av fordon och snöplog. Viktigast för att förhindra en krasch är att inte låta sig distraheras och hålla 
uppmärksamheten på vägen. Vänta tills det är säkert att använda mobil kommunikationsutrustning såsom mobiltelefoner, tvåvägsradio, osv. Underlåtelse att följa detta 
kommer att resultera i skador på egendom.



Ägarens namn_________________________________________________________________________________

Adress____________________________________________________________________________________ 

Ort____________________________________________________________________________________

Postnummer _______________________________________________________________________

Köpt från företag_____________________________________________________________________

Kontaktperson________________________________________________________________________________

Adress___________________________________________________________________________________

Ort________________________________________________________________________________________

Postnummer_______________________________________________________________________

Telefonnummer      (_________) ____________________________________________________________________

Email______________________________________________________________________________________

Datum för köp_________________________________________________________________________________

Fordonsmärke________________________________   Fordonsmodell______________________________________

Fordonsår_________________________________    Fordons chassinummer_____________________________________

Plogbladets serienummer________________________________________________________________________

Registreringsformulär
Glöm inte att registrera din snöplog på www.meyerproducts.com för att aktivera din förlängda garanti utan 
extra kostnad.

Introduktion
Meyer Products har publicerat denna manual för att hjälpa dig få ut 
mesta möjliga av din Meyer snöplog och göra dig hemmastadd med 
funktionerna som är utformade för effektivitet och säkerhet. Tänk 
alltid på och förstå hur dessa fungerar.  Följ de rekommenderade 
instruktionerna för drift och underhåll, så att när stormen slår till är  
din Path Pro plog redo; och du kommer att kunna ploga som ett proffs.  

I enlighet med FMVSS- (Federal Motor Vehicle Safety Standards) och OEM-
riktlinjer (Original Equipment Manufacturer) har Meyer Products utformat 
detta plogpaket.

Vi uppmanar dig även att registrera din nya Meyer Path Pro plog på  
meyerproducts.com. Registreringen tar endast några minuter och 
fördelarna varar i flera år. När du är registrerad kommer du att få 
aktuella och korrekta meddelanden med tips om hantering, under-
håll, nya produkter och servicemeddelanden. Om du sedan mot all 
förmodan skulle behöva ha garantiarbete utfört kommer din lokala 
återförsäljare att kunna hantera din anmälan snabbare.

 
Enligt den fortlöpande förbättringsplanen för Meyer Products har Meyer Products rätt att 
ändra detaljer i design och konstruktion utan föregående meddelande, utan att det medför 
några skyldigheter.
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Snöplogsenhet 

1

2

6

43
5

Rekommenderade monteringsverktyg:

1/2” spärrnyckel med 15/16” djuphylsa

15/16” skiftnyckel

5

7 8 9

10

Lådans innehåll:
1. Plogenhet
2. Svängtappsstång
3. Självvinklingspistong
4.  Utlösningsfjädrar
5.  Svängtappsbultar - handtag
6.  Plogram
7.  Universalfäste
8.  Monteringsvaror påse (08899 s. 12)
9.  Plogdelar påse (08900 s. 12)
10.  Justerande monteringsplattor

9/16” skiftnyckel

5/8” skiftnyckel
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(Fig. 1) (Fig. 2)

(Fig. 4)

(Fig. 5)

STEG 1:  
INSTRUKTIONER PLOGENHET

STEG 1a:
Sätt fast svängtappsstången på plogbladet med svängtappsbultar 
som smörjts med chassismörjmedel, samt sätt i 1/8” saxsprint. 
(Figur 1). 

STEG 1b:
Sätt fast utlösningsfjädrar på svängtappsstången och plogbladet 
med skruvöglor (Figur 2). Den platta änden på skruvöglan måste 
vara i vertikalt läge för att svänga ordentligt när plogbladet löser 
ut. Rätt sträckning fås när utlösningsfjädern börjar separera. Dra 
då åt den övre låsmuttern fyra varv till. Dra åt nedre slutmuttern 
för att säkra skruvöglan i sitt läge. (Figur 3). 

STEG 1c:
Fäst plogramen på svängtappsstången med 5/8-11 x 3-1/2” bult 
och 5/8-11 låsmutter (Figur 4).  

STEG 1d:
Installera autovinklingspistongen till plogramen och stångens 
ände på den automatiska vinklingspistongen med 3/8 x 2-1/4” 
sprintbult och 1/8” hårnålssprint (Figur 5). Obs! Använd två 3/8” 
planbrickor för att lägga under stångens ände på den automatiska 
vinklingsramen så som visas i komponentdiagrammet.

STEP 1e
Fäst svängtappshandtaget (Figur 6), fjädern och 1/8 x 1-1/4” 
saxsprint (Figur 7) så som visas i Figur 8, på svängtappsstången. 
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(Fig. 8)

(Fig. 3)

(Fig. 6)

(Fig. 7)
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(Fig. 9)

(Fig. 10)

STEG 2a
Om komponenten finns avlägsnas den befintliga nedre skidplattan 
från terrängfordonet och ställs undan för förvaring.

STEG 2b
Fäst båda justeringsplattorna på terrängfordonets rörram med 
5/16-18 U-bult, 5/16” planbricka och 5/16-18  låsmutter. 
Dra inte åt dem än (Figur 9).

STEG 2c
Skjut in 1/2-13 x 1-1/2” vagnbult i båda justeringsplattorna. Välj 
en av de tre springorna som kommer att positionera vagnsbulten 
89 cm (minimum) från framdelen på terrängfordonet (Figur 9). 
Använd vagnsbultarna för att fästa universalfästet på justering-
splattorna och säkra med en 1/2-13 låsmutter 28. Dra inte åt än 
(Figur 10). 

STEG 2d
Kontrollera för att vara säker på att dimensionen 89 cm (minimum) 
stämmer och att universalfästet har rätt vinkel och har centrerats i 
relation till fordonets framdel och dra sedan åt alla fästen 
(Figur 11).

STEG 2:  
MONTERINGSENHET

7

(Fig. 11)

35"
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STEG  3a
Fäst plogenheten för terrängfordon på universalfästet (Figur 12) 
med en 3/8 x 1-1/2” sprintbult som smörjts med chassismörjmedel 
och en 1/8” hårnålssprint.

STEG  3b
Flytta plogen upp, ned, vänster och höger manuellt för att 
kontrollera om den slår i terrängfordonets komponenter. Vid 
problem kan terrängfordonets fästenhet behöva justeras.

STEG  3c
Innan en vinschkabel fästs på en stålliftsögla på plogramen skall 
kroken avlägsnas och gummiliftstoppet och en 3/8” planbricka 
installeras (Figur 13 och 14). 

STEG  3:  
FÄST  PLOGEN PÅ FÄSTET 
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(Fig. 14)(Fig. 13)

(Fig. 12)

Plogenhet

Universalfäste



STEG  4a – Höj- och sänkmetoder
Plogen för terrängfordon höjs och sänks med terrängfordonets 
vinsch eller alternativt manuellt lyft om det går.

STEG  4b – Vinklingsmetoder
Plogen kan vinklas med hjälp av två metoder:
1)   Självvinkling flyttar plogen automatiskt till plogsidan med 

störst mängd snö. När den höjs återgår den automatiskt till 
mitten eller rakt läge (nästa sida).

2)   5-läges snabblåsningsfunktion gör att plogen fixeras rakt, 
halvvinklad eller helvinklad vänster och höger (Figur 15). 
Plogen är utrustad med en sprint med fast vinkel så att plogen 
kan ställas i vänster eller höger läge. Tryck plogen åt vänster 
eller höger och släpp ner sprinten med fast vinkel. 

Kör inte fortare än 8 km/h med plogen kopplad till 
terrängfordonet.

Kontrollera alla fästen med jämna intervaller och justera vid behov 
utlösningsfjädrarna.

STEG  4:  
KÖRNING AV PLOGEN
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(Fig. 15) 5-läges snabblåsning 

Fixeringssprint för vinkling

Meyer patenterad självvinkling

Framåt

Bakåt



SJÄLVVINKLINGSDRIFT:  Självvinklingsfunktionen är till för 
att automatiskt vinkla plogen vänster eller höger beroende på 
mängden snö som registreras när den flyttas framåt eller bakåt.  
När tyngd från snön släpper går plogen automatiskt tillbaka till 
mitten eller rak position.  Operatören kan enkelt förbestämma 
plogvinklingen genom att placera bladet/plogen i snön med mest 
vikt, vilket kommer att självvinkla bladet efter det.  På första pas-
set efter ett nytt snöfall kan bladet/plogen flytta snön framåt utan 
att känna av belastning åt höger eller vänster. Detta är normalt.  
Efter det första passet bestämmer operatören vinkeln genom hur 
stor “tugga” plogen tog.

TIPS: REKOMMENDATION FÖR UPPFARTSPLOGNING:  When 
När en uppfart med garage plogas rekommenderar vi följande.  
Lyft bladet/plogen så högt det går. Kör sedan genom/över 
snön vänd mot garaget.  Sänk bladet framför garaget, backa 
långsamt (bakåtsläpande) från garaget och på så vis dra med 
dig snön och röj en väg att manövrera på.  Lyft bladet, vänd om 
tillbaka till den röjda vägen, nu vänd ifrån garaget. Sänk bladet 
och välj vänster eller höger sida på vägen och ploga framåt.  
Självvinklingsfunktionen kommer automatiskt att vinkla bladet 
efter detta.  Repetera processen tills uppfarten är röjd.

TIPS:  Ploga alltid under stormen. Vänta inte tills stormen är över. 
Ploga varje gång det snöat 5-7 cm.  På så sätt kan du hantera var 
snöhögar läggs under en längre tid för att spara plats och tid.

För fler tips och plogrekommendationer besök gärna  
www.meyerproducts.com för gratis plogtips och broschyrer med 
riktlinjer.

PLOGNING (MED SJÄLVVINKLING)
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(Fig. 16)

Självvinklande pistong

För att använda 
självvinkling måste 
pistongen vara 
upphöjd.
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Meyer Products rekommenderar denna underhållsinformation för regelbunden service. Vid körning ofta under stor belastning kan service behövas oftare.  
Snöplogning utsätter ett fordon för särskilt stor belastning. Därför är det mycket viktigt att inspektera och underhålla snöplogen och fordonet ända upp till 
maximala driftsförhållanden.  
Inspektion skall göras på både fordon och snöplog före plogningssäsongen och efter varje körning.

UNDERHÅLL FÖRE SÄSONG Schemalagt fordonsunderhåll skall utföras så som rekommenderas av tillverkaren.

Kontrollera det diagnostiska diagrammet Underhåll före/efter säsong för råd om hur enheten underhålls.
1.   SÄNK ALLTID PLOGBLADET TILL MARKEN NÄR SNÖPLOGEN GENOMGÅR SERVICE ELLER NÄR FORDONET 

INTE KÖRS.
2.   SKÄREGG – Byt ut skäreggen så fort den slitits till en höjd på 9 cm (12,7 cm ny). Det förhindrar permanenta skador på plogbladet.
3.   JUSTERING AV STRÄCKNING PÅ UTLÖSNINGSFJÄDRAR – Dra åt den övre låsmuttern 4 varv förbi punkten då fjädern börjar sära på sig. 

Dra åt den nedre låsmuttern för att hålla skruvöglan på plats.
4.   MONTERINGSBULTAR – Dra åt alla monteringsbultar efter det första plogtillfället och med jämna mellanrum genom säsongen.
5.   SNO-FLO® PULVERBELÄGGNING, både svart och gul, ska inspekteras i början och slutet av varje säsong efter tecken på rost.  Om rost bildats används 

Sno-Flo® pulverbeläggnings bättringsbehandling på sprayburk.

OBS! SKYDD MOT ROST OCH KORROSION När strömenheten inte används under en längre tid, kan den kromade lyftstången 
skyddas genom att dras ut helt och täckas med chassismörjmedel. Smörj de utsatta delarna på de eldrivna vinklade cylinderstavarna 
med chassismörjmedel för att skydda mot korrosion.

UNDERHÅLL FÖRE OCH EFTER SÄSONG
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KOMPONENTLISTA

MEYER PATH PRO 
SJÄLVVINKLING

 
FÖRE 
MÅL

PP-50”
DEL NR.

PP-60”
DEL NR.

PP-72”
DEL NR. ANT. BESKRIVNING

1
2
3
4

09344
09337
21943
20307

09363
09335
21943
20307

09419
09418
21943
20307

1
6
6

Path ProTM Plogbladsenhet
• Skäregg
• Bult C 1/2-13 x 1-3/4” Gr. 5 
• Låsmutter 1/2-13

5
6
7
8
9

10
11

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

16614
13359
13363
13250
13243
07665
13348
13286

1
2
1
1
1
1
2

Path ProTM  PAF Kartong
• Universalfäste PP
• Justeringsplatta PP
• Svängtappsstång PP
• Plogram PP
• Automatisk vinklingspistong  PP
• Svängtappshandtag PP
• Utlösningsfjäder PP

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

08900
22850
22852
20353
22845
13350
20385
20147
22851
20305
20526
20309
22880
20364

1
2
2
2
4
1
1
1
2
2
2
1
1
1

• Hårdvarupåse Path ProTM plog
•• Sprintbult 1/4 x 1-1/4”
•• Sprintbult 3/8 x 2-1/4”
•• Planbricka 3/8”
•• Hårnålssprint 1/8”
•• Fjäder
•• Saxsprint 1/8 x 1-1/4”
•• Bult H 5/8-11 x 3-1/2” Gr. 5
•• Skruvögla 3/8-16 x 4”
•• Låsmutter 3/8-16
•• Slutmutter 3/8-16
•• Låsmutter 5/8-11
•• Gummilyftstopp
•• Planbricka 3/8”

Komponenter på indragna rader visas i 
enheten under vilken de dragits in under.

 
FÖRE 
MÅL

PP-50”
DEL NR.

PP-60”
DEL NR.

PP-72”
DEL NR. ANT. BESKRIVNING

25
26
27
28
29
30
31

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

08899
22871
22845
21654
20307
22007
20352
20304

1
2
2
2
2
4
8
8

• Hårdvarupåse Path ProTM fäste
•• Sprintbult 3/8 x 1-1/2”
•• Hårnålssprint 1/8”
•• Bult C 1/2-13 x 1-1/2”
•• Låsmutter 1/2-13
•• U-Bult
••  Planbricka  5/16”
•• Låsmutter 5/16-18
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KOMPONENTLISTA

MEYER PATH PRO 
SJÄLVVINKLING



 

M e y e r  

Pat h  P r o  

t I L L B e h Ö r

Skäregg i stål 
(standardutrustning)  
Tillverkas med specialhärdat stål för att klara en hård 
miljö. Utbytbara skäreggar säljs som kompletta kit 
inklusive hårdvara för fastsättning och eggar.   
Komponent nr. 08297 - 50"
Komponent nr. 08298 - 60"
Komponent nr. 08308 - 72"

Skäreggskit i gummi
Skäreggen i gummi är utformad för att röja uppfarten 
utan att utsätta asfalten för stålverkan. Den hjälper också 
till att eliminera oljud samtidigt som den ger maximalt 
ytskydd. Skäreggen är vändbar för att öka livslängden 
när ena sidan är utsliten. Säljs som komplett kit.   
Komponent nr. 08301 - 50"
Komponent nr. 08302 - 60"
Komponent nr. 08309 - 72"

Snödeflektor av polyeten
Gjord i smidig polyeten håller deflektorn snörännan nedåt och 
bort från vindrutan och förstärker snörullningsfunktionen från 
plogen. Den medföljer förborrad redo för installering. Säljs 
som kompletta kit redo för installering med en påse hårdvara 
och fästbälte i stål. 
Komponent nr. 13368 - 50"
Komponent nr. 13369 - 60"
Komponent nr. 13418 - 72"

Snöskor
För att ställa in skrapningshöjden på skäreggen. Perfekt för att ploga 
uppfarter med grus eller andra känsliga ytor. Skorna skruvas på för 
enkel installering. Roterar 360 grader för att eliminera låsning och att 
oönskade föremål fastnar. Inkluderar all hårdvara för montering för 
enkel installering. 
Komponent nr. 09369 

14 Besök www.meyerproducts.com för mer information



 

Plogmarkörer
Så att operatören ser kanten på plogen från 
hytten vilket ger maximal sikt för ökad prestanda 
och säkerhet. Markörerna är förborrade för 
att passa plogbladet. Borrning behövs inte. 
Inkluderar all hårdvara för montering och 
instruktioner för enkel gör-det-själv- installering.  
Komponent nr. 09916 

M e y e r  

Pat h  P r o 

t I L L B e h Ö r

Skäreggskit i polyuretan
Skäreggen i polyuretan är utformad för att röja uppfarten utan 
att utsätta asfalten för stålverkan. Den ger stabiliteten man får 
av ståleggar och ljuddämpningen man får av gummieggar, allt 
medan den skyddar känsliga ytor. Skäreggen i polyuretan är 
förborrad redo för installering. Säljs som komplett kit. 
Komponent nr. 08303 - 50"
Komponent nr. 08304 - 60"
Komponent nr. 08310 - 72"

15

Manuellt lyftkit
Kan användas om ingen kraftvinsch finns tillgänglig. Låter  
dig höja och sänka plogen manuellt. Monteras på fordonets 
framdel och medföljer all hårdvara. 
Komponent nr. 13860 

Syntetiskt rep
För längre livslängd och förbättrad hantering, byt 
ut vinschkabeln mot det här alternativa syntetiska 
repet. 
Komponent nr. 08290 

Besök www.meyerproducts.com för mer information
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Vad som täcks: Meyer Products, LLC, garanterar originalköparen av produkter av Meyer® märken att de är 
defektfria vad gäller material eller utförande, med undantagen listade nedan. Ingen är auktoriserad att ändra denna 
garanti eller att skapa ytterligare garantier för Meyer® produkter.

Garantiperiod: Garantin gäller i två år från inköpsdatum på alla köp av terrängfordons snöplogspaket 1. Om 
paketet registreras online på www.meyerproducts.com inom sextio (60) dagar efter köpet förlängs din garanti 
för paketet med 3 år. Utöver garantierna som täcker ett komplett snöplogspaket och konstruktionsstål får 
du en garanti på 1 år från inköpsdatum på individuella delar, komponenter eller tillbehör. Alla tidigare nämnda 
garantier gäller endast originalköparen av produkten om produkten installeras av en auktoriserad återförsäljare/
underleverantör och upphävs om produkten säljs eller lämnas vidare på annat sätt. Vissa delstater tillåter inte 
begränsningar på hur längre en underförstådd garanti gäller, så begränsningarna ovan kanske inte gäller dig.

Vad som inte täcks: Den här garantin täcker inte:
•  Problem orsakade pga. underlåtelse att följa produktens instruktioner, underlåtelse att underhålla produkten så 

som beskrivits i instruktionsboken eller underlåtelse att bibehålla rätt nivåer på smörjmedel;
• Problem orsakade genom kontaminering eller begränsning på smörjsystem, eller skador orsakade av rost, 

korrosion, frost eller överhettning;
• Färg eller utbytbara snöplogsdelar så som sprintar, medar, skäreggar, kromplätering, fjädrar och markörer;
• Skador på fordonet till vilket produkten kopplats, eller lämpligheten av alla produkter för fordon som inte har 

lämpliga delar för tung snöplogningstjänst;
• Skador orsakade av användning som inte är i enlighet med produktens instruktioner (användning av snöplogen i 

syften annat än för snöplogning anses vara felanvändning och missbruk);
• Alla snöplogar eller delar, komponenter eller enheter därav som har modifierats eller ändrats;
• Problem orsakade av tillbehör, delar, eller komponenter som inte tillhandahållits av Meyer Products;
• Kostnader för skatt, frakt, transport eller förvaring, miljöskatt, lösningsmedel, tätningsmedel, smörjmedel eller 

andra normala butiksvaror.
• Problem orsakade av kollision, brand, stöld, vandalism, uppror, explosioner, blixt och åska, jordbävning, 

vindstorm, hagel, vatten, översvämning eller andra naturkatastrofer;
•  Ansvaret för skador på egendom, eller skador på eller dödsfall för någon som uppkommer av hantering, 

underhåll eller användning av den täckta produkten;
• Produkter som saknar eller har fått serienumret ändrat;
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Originalköparens enda och uteslutande åtgärd mot Meyer Products och dess återförsäljare och underleverantörer, och 
Meyer Products enda skyldighet för alla fordringar, om så för kontraktsbrott, garanti, förseelse (inklusive oaktsamhet) 
eller liknande skall begränsas till att förse, genom sitt auktoriserade nätverk av återsförsäljare/underleverantörer, all 
arbetskraft och/eller delar nödvändiga för att rätta sådana defekter utan extra kostnad. Alla kostnader som uppkommit 
i samband med återlämnandet av produkten till en auktoriserad Meyer® återförsäljare/underleverantör ligger på 
originalköpares ansvar.  ALLA UTTRYCKTA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR PRODUKTEN, INKLUSIVE 
UTAN BEGRÄNSNINGAR, ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR FÖRSÄLJNINGSVÄRDE OCH LÄMPLIGHET 
FÖR ETT VISST SYFTE, ÄR BEGRÄNSADE TILL TIDEN FÖR DEN BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN. 
INGA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, KAN APPLICERAS EFTER ATT DEN 
BEGRÄNSADE GARANTIPERIODEN GÅTT UT. Meyer Products frånsäger sig allt ansvar utöver de åtgärder som 
framlagts i denna begränsade garanti och frånsäger sig allt ansvar för olycksfall, följrelaterade och särskilda skador, 
inklusive utan begränsning allt ansvar för fordringar från tredje part mot dig för skador, för produkter som inte går att 
använda eller för förlorade inkomster.  Meyer Products ansvar ligger inte över summan du lade för produkten som 
är föremål för fordran; detta är den maximala summan för vilken vi kan hållas ansvariga. En del delstater tillåter inte 
uteslutning eller begränsning av olycksfall eller följdskador, så de begränsningarna eller uteslutanden ovan kanske inte 
gäller er.

Vad Meyer Products kan göra: Meyer Products kan reparera alla produkter som visar sig vara defekta i material 
eller tillverkning. I de fall reparation inte är möjlig eller praktisk (vilket beslutas enhälligt av Meyer Products) kommer 
Meyer Products att antingen ersätta produkten med en ny produkt av liknande modell och pris, eller återlämna hela 
inköpspriset, enligt vad som bestäms av Meyer Products.

Kundansvar: Kunden måste hålla hela snöplogspaketet med underhåll/service så som det rekommenderas av Meyer 
Products. En skriftlig uppteckning av service måste hållas, tillsammans med kvitton för underhållsmaterial som köpts 
in. En kopia av servicejournalen och relevanta kvitton kan begäras i fall av fordringar.
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Hur man får service: För att få service under denna garanti måste originalköparen:
•  Använda alla rimliga sätt för att skydda hela snöpaketet från ytterligare skador
•  Returnera den hävdade defekta delen till Meyer®/Diamond® återförsäljaren/underleverantören från vilken 

produkten köptes eller till valfri auktoriserad Meyer®/Diamond® återförsäljare/underleverantör, med förbetalda 
transport- och fraktkostnader. Endast Meyer®/Diamond® återförsäljare/underleverantörer är auktoriserade 
att utföra förpliktelserna under denna garanti. För adress och telefonnummer till den Meyer®/Diamond® 
återförsäljaren/underleverantören som finns närmast dig, konsultera telefonkatalogen, gå till www.meyerproducts.
com, skriv till oss på adressen nedan eller ring (216) 486-1313 för assistans,

•  Överlämna servicejournaler och kvitton för nödvändigt underhåll, om så begärs;
•  Tillåt en inspektion av skadade delar och/eller hela snöplogspaketet om så döms nödvändigt av Meyer Products.
•  Det är originalköparens ansvar att fastställa garantiperioden genom att bekräfta originalköpets leveransdatum.  

En faktura/kvitto, check eller annan lämplig betalningsregistrering bör förvaras i detta syfte. 

Hur lagar inom delstater gäller: Den här garantin ger er specifika lagliga rättigheter och ni kan även ha andra 
rättigheter som varierar från delstat till delstat.

Hur du registrerar din Meyer/Diamond plog för att få ROC Solid garantin.
• Gå till www.meyerproducts.com och klicka på länken för att registrera din plog.
•  Fyll i den nödvändiga informationen i formuläret.
•  Serienumrets placering på plogbladet visas i Figur 1.
•  Fyll i resterande information för att fullborda registreringen.
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MEYER PRODUCTS LLC

18513 Euclid Avenue 

Cleveland, Ohio 44112

216-486-1313

www.meyerproducts.com
custserv@meyerproducts.com

Meyers snöplogar skyddas av ett eller fler av följande patent: 8006413, D0507999 S, D05179635, 8453358, 8695238, 7,918,042 B2, CA 2,677,509 
C, D0517963 S, EP 1,989,402 B1, ES 2,346,587, 6138388, 7,591,087 B2, 7,661,211 B2, 7,793,440 B1, 8739437, 8793906, CA 2,604,085C, 
6354024, 6276075, 6,318,975 B1, 6564479, 6256909, 6594923, 6618964, 7114270, 7117617, 7290359, D399326 S, CA 2,300,012 C, CA 2,314,772 
C, CA 2,331,653 C, CA 2,370,925 C, CA 2,455,637 C, CA 2,653,801 C, CA 2,654,856, EP 1,010,809, 7353628, 6153975, 6273729, CA 2,260,509 C, 
CA 2,282,045 C, CA 2,293,858 C, CA 2,298,243 C, 6265829, 6015219, 6005300, 6163985CA 2,654,856, EP 1,010,809, 7353628, 6153975, 
6273729, CA 2,260,509 C, CA 2,282,045 C, CA 2,293,858 C, CA 2,298,243 C, 6265829, 6015219, 6005300, 6163985.


