
DIAGONALPLOG
DPM37-DPM43

MODULBYGGD DIAGONALPLOG 



DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruktion 
med individuellt upphängda & flexibla skärhållare samt 
moddskärskassetter som följer vägbanan väldigt väl. 
Detta ger en tyst och lugn gång med maximalt renplogad 
vägbana. Skärhållarna är som alla andra Mählers plogar av 
utlösande typ vilket ger högsta säkerhet.

DPM finns i tre bredder och är utvecklad för att erhålla 
så kallad ”svart väg” Alltså en helt ren väg där snö och 
slask skrapas rent ända ner mot asfalten. Ett nyutvecklat 
parallellogram ger en följsam gång och i kombination 
med flexibla skärhållare och individuellt upphängda 
moddskärskassetter klarar DPM att ploga rent även på 
ojämna vägbanor.

Som namnet antyder är det också en plog som är 
uppbyggd med olika moduler. Detta ger möjlighet att på 
samma stomme få en mängd olika utföranden. Diagonal 
konisk med förhöjning åt höger, dubbel med förhöjning åt 
båda sidorna, plåt eller plastmantel. Ja välj själv vad som 
passar just ditt behov.

En nyutvecklad typ av sidoförskjutning ökar flexibiliteten 
ytterligare då föraren kan skjuta plogen upp till 400 mm 
åt vardera sidan. Det ger i kombination med en sidoplog 
möjlighet att öka den totala plogbredden. Det ökar också 
möjligheten att ploga snö bakom hinder som ex, refuger 
och annat som annars lämnas oplogat eller skottas med 
ytterligare fordon.

Fördelar DPM

Specifikt designad för att vara ”svartvägsplog”

Utlösande och individuellt upphängda  
skärhållare för högsta säkerhet

Flexibla polyuretanskärhållare följer  
vägbanan samt ger lugn & tyst gång

Möjlighet att byta mellan olika hårdheter  
på skärhållarna

Integrerade moddskär ger rent resultat (svart väg)

Vridning ± 40°

Förenklat underhåll

     Skärhållare mycket enkelt utbytbara

     Få smörjpunkter förenklar underhållet

     Inga smörjpunkter under plogen

Tillbehör

     Hjul alt. slitskor

     Sidoförskjutning ± 400mm

MÄHLERS | DPM

TEKNISK INFORMATION

Modell DPM37 DPM40 DPM43

Skärbredd (mm): 3 700 4 000 4 300

Minsta skärbredd (mm): 2 799 3 033 3 267

Arbetsbredd 30° (mm): 3 165 3 429 3 693

Höjd höger (mm): 1 500 1 500 1 500

Höjd vänster (mm): 1 168 (1 500) 1 168( 1 500) 1 168 (1 500)

Vridning(°): ±40 ±40 ±40

Sidoförskjutning (tillbehör)(mm): ±400 ±400 ±400

Slitstål (st): 6 eller 4 5+1 eller 2+3 7 eller 4+2

Slitstål längd (mm): 610 eller 915 610 eller 915 610 eller 915

Skärvinkel (°): 20 20 20

Antal moddskärssektioner (st) 12 13 14

Totalvikt (kg): 1 236 1 480 1 546

DiagonalPlog Modul – unik konstruktion med 
individuellt upphängda & flexibla skärhållare



Tillbehör: sidoförskjutning ±400mm Moddskär som standard.

Polyuretanskärhållare som följer vägbanan 
individuellt.
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DPM har en modulbyggd konstruktion där samma stomme går att 

använda till tre olika typer av plogar.

Kombinationsplog som är 
konstruerad för att kasta snön 

lika bra åt både höger som 
vänster håll.

Diagonal plåt ger med 
sin plåtmantel en robust 

diagonalplog.

Diagonal plast ger med 
sin plastmantel en lättare 

diagonalplog. 

DPM kan sidförskjutas ±400mm åt höger och vänster.


