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Diagonalplog FLEXIWAY II

NÅ ER VINTEREN
HER IGJEN…
Nei, kanskje ikke akkurat nå. Men selv om vi
først skal nyte vår fantastiske sommer med sol,
varme, bading og grilling, er det på tide å tenke
på brøyteutstyret til neste sesong så man er
godt forberedt når snøen kommer. Alle vet jo
hvordan det bruker å være. Sommerens varme
holder seg utover høsten, og få av oss tenker
på kulden og snøen som lurer bak hjørnet.
Vi på Mahlers jobber nå intensivt med å
forberede oss på neste vinter, og det er nå vi
starter med å produsere våre produkter slik at
vi er klare til å levere når behovet melder seg.
De siste årene har vi arbeidet hardt med å
ta frem nye produkter og forbedre de vi har i
sortimentet fra før. Les mer om våre nyheter
Flexiway og styringsenheten MC2 i denne
brosjyren.
Ikke nøl med å ta kontakt om det er noen
produkter du ønsker mer informasjon om, eller
om du har andre spørsmål.
Vi i Mahlers er her i Norge for deg !
Med ønsker om en fin og varm sommer.

Roar Wehn
Salgsansvarlig Mahlers Norge
Tel +47 909 35 698
E-post roar.wehn@mahlers.no

FØLG OSS OGSÅ PÅ
DISSE MEDIENE:

Mahlers styresystem
MC2 forbedret min
arbeidshverdag

Det er i slutten av April, solen har igjen
vist seg frem etter en natt med litt snø
i lufta. Vi er på en vegkro litt sør for
Levanger i Nord Trøndelag og venter på
Stein Lindsethmo. Det går ikke mange
minutter før en nesten ny Volvo lastebil
svinger inn på parkeringen og ut av
hytten kommer en blid og fornøyd sjåfør.

FACEBOOK

Ja, min arbeidshverdag har blitt forbedret betydelig etter jeg skaffet
meg MC2 forteller Stein, samtidig som han peker på alle funksjonene han kan styre fra sin førerplass.

FLICKR

MC2 består av en liten palett med en joystick samt knapper, og
selve styresystemet styrer både høvelbladet og frontplogen.
Ett eksempel på hvordan MC2 forenkler arbeidsdagen er at når
bilen settes i revers, løftes både frontplog og høvelblad automatisk.
Når han så vil sette utstyret ned igjen, trykkes det bare på en knapp
og alt av utstyr settes i den posisjonen det var før det gikk opp.

facebook.com/mahlers

flickr.com/mahlers

YOUTUBE

youtube.com/mahlers

I tillegg til Mahlers styresystem har Stein valgt å ha mye annet utstyr

på sin bil. Han har bla. GPS, TV, Vekt kontroll, 4 stk ryggekamera og
overvåkning av luftfjæringen.
I tillegg til dette er det rapporteringssystemet som overvåker og
rapporterer inn plogingen til Steins oppdragsgivere, Mesta.
Systemet fungerer slik at det registrer når Stein setter ned plogen
eller høvelbladet, måler avstand og når plogingen eller høvlingen er
utført sendes disse dataene til Stein Ipad der han ser over om dette
er ok og bekrefter.
Med dette er grunnlaget klart, og det er ikke behov for henvisning
til kjøresedler eller annen type rapportering ovenfor oppdragsgiver.
Vi begynner å snakke om høvelbladet og Stein forklarer at valget av
leverandør var enkelt denne gangen.
–Jeg var godt fornøyd med høvelbladet som satt på den forrige
bilen jeg hadde. Da jeg fikk informasjon om at Mählers oppgraderte
versjon hadde bedre innfestingsmål ( bedre bakkeklarering) og at
det også var mulig å benytte MC2 til å betjene både høvelskjæret og
frontplogen, da var det ingen tvil om hvilken leverandør jeg ønsket.
Bladet brukes året rundt, på vinteren er det snø og ishøvling mens
det på sommeren brukes på grusveier.
Som vi allerede har skrevet ser Stein store fordeler med bedre og
enklere arbeidsrutiner, og i denne sammenhengen går praten over
på vår Flexiwayplog. Dette er Mählers sin nyeste plog, og er en plog

som er revolusjonerende i bransjen med den måten den er bygd på.
En av de mange fordelene denne plogen har er at den kan sideforskyves 450mm begge veier samt at den har justerbar utkasthøyde. Les mer om denne plogen på de neste sidene. Stein
synes dette høres så spennede ut at han vil være en av de som får
testet denne plogen en periode til neste vinter. Så får vi håpe at
vinteren blir litt bedre enn den snøfattige som var her sist, da Stein
hadde knapt 40 plogturer mot normalt 110-120 turer.
Fakta Lindsethmo Transport AS:
Eier Stein Lindsethmo, fra Skage i Overhalla.
• Grunnlagt 1992
• 2 helårsansatte (Leier inn mannskap utover dette ved behov)
• Maskinpark:
- 1 stk Volvo FH16 750 6x2 med tipp og henger.
- 1 stk Volvo FH12 540 flakbil med henger.
- 1 stk Volvo EC140B, gravemaskin.
- 1 stk Volvo L70E, hjullaster
• Oppdragiver sommer er Videkke med asfalt, og Mesta på vinter med
ploging og høvling.
Påbyggerverksted er He-Plan, Namsos
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Flexiway II
Revolusjonerende diagonalplog
for fleksibelt veivedlikehold

Leddet i to seksjoner

Kan levereres med
bredde fra 3,4m

Sikkerhetsskjær.
Klarer 50 mm høy hindring
i 40 km/t iht. EU-kravet
EN 13021+A1:2008. Med
stål og gummi, stålskjær
eller hardmetallskjær
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Helt uten hjul
eller slitesko

Tekniske spesifikasjoner*
Flexiway II

Variabel kastehøyde

Skjærbredde

mm

Minste arbeidsbredde

mm

3 400–4 600
3 232

Høyde, høyre

mm

956–1 281

Høyde, venstre

mm

980

Vridning

°

Slitestål

stk.

4–6

Sideforskyvning

mm

± 450

Vekt ekskl. innfesting, fra

kg

650

Vekt inkl. feste*

kg

1 000–1 200

24–42

* avhengig av utførelse

Alle ventiler i plogen.
Bare ett trykk og en
retur fra drivkilden

Automatisk, hydraulisk skjærtrykk som
manøvreres fra førerplassen gir lavere
drivstofforbruk og redusert slitestålslitasje

Sideforskyvning ± 450 mm

Slapsskjær med variabelt trykk

Helt nytt patentert
parallellogram

OPPDATERINGER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedret løftegeometri (løfter jevnt uansett posisjon)
Forbedret løftehøyde
Forbedret kastehøyde
Modifisert utkast reduserer faren for snø på frontruten
Forbedret og mer servicevennlig hydraulikkboks
Forsterket plogboks
Forsterkede og modifiserte skjærholdere gir mulighet til å utnytte stålene maksimalt
Forsterket ledd med ekspanderbolt mellom plogboksene
Modifisert feste til posisjonslysene gir maksimal synlighet også i transportmodus
Forsterket grind
Lasteventiler på sylindrene til sideforskyvningen
Forsterket konstruksjon på forlengelsesdetaljer
Forbedret korrosjonsbeskyttelse
Forbedret lakk (overflatelag)
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Plogen kan
leveres med
hydraulisk
justerbart
utkast.

Diagonalplog Rossö 2010
Rossö 2010 er en diagonalplog utstyrt med fjærende
stålskjær med 15° positiv skjærvinkel.
For å gi stillere arbeidsgang er stålskjærene uavhengig
opphengt i fire plastelementer (polyuretan) i hver skjærseksjon.
Dette gjør at det følger underlaget optimalt og takler eventuelle
spor. Det lave lydnivået gir et behagelig miljø både for føreren
og omgivelsene. Plogen kan utstyres med kassetter for
gummiskjær. Plogen har en overdel i plastmateriale som enkelt
kan skiftes ut takket være skrubare spant. Plogen kan leveres
med hjularrangement eller slitesko.

Fordeler

+ Forsterket plogchassis
+ Forsterkede skjærholdere
+ Hardere fjærelementer i skjærholderne
+ Forbedret innfesting av skjærholdernes tetningsgummi med
utskiftbare mutrer

+ Ny type ploghjul med dimensjon 18x7–8 gir bedre levetid og
reduserer faren for varmgang

+ Hjularrangement med økt pivotavstand motvirker wobbling av
ploghjulene

+ Økt stabilitet gjør at man kan ploge i høyere hastigheter
+ Kan levers med utkasthøyde høyre side på 1600 mm.

Dobbeltskjærsplog Rossö
Dobbeltskjærsplog Rossö er en diagonalplog som er
utstyrt med fjærende stålskjær med 15° positiv skjærvinkel.
Plogen er utstyrt med doble skjær for effektiv brøyting, spesielt
ved fuktig snø og våt veibane. For å gi en stillere arbeidsgang
er stålskjærene individuelt opphengte i fire plastelementer
(polyuretan) i hver sin skjærseksjon. Dette gir en optimal
avpassing mot veibanen og eventuelle ujevnheter. Det lave
lydnivået gir et behagelig miljø for både føreren og omgivelsene.
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Det bakre snøslapsskjæret består av fem hydraulisk manøvrerte
løfteåk som alle har to leddede gummiskjær. Disse er individuelt
opphengt. Dobbeltskjærsplogen Rossö har en fast mantel
(standard), men kan også leveres med hydraulisk justerbar
utkasthøyde.

Styresystem
MC2 følger med
høvelbladet ved
kjøp!

Høvelblad HB3N/HB5N
Den største fordelen med vårt nye videreutviklede høvel- blad
er at det har lavere innbyggingsmål og høyere bakke-klaring i
transportmodus. Det er også smidigere å montere, noe som gjør at
monteringstiden har gått ned. Det kan dessuten monteres på biler
som har kort hjulbase og f.eks. retarder. HB3N er fastmontert, og
HB5N er dreibart.

Forbedringer av høvelbladet

+ Lavere innbyggingshøyde på høvelbladet
+ Høyere bakkeklaring i transportmodus
+ Kraftigere material i bladet
+ Høvelbladets tiltfunksjon har justerbart anleggstrykk som

+ HB5N har forsterket dreiebord og endret utforming for å kunne
monteres på biler med kort hjulbase

+ Klarer de fleste rammehøyder med samme innfesting
+ Den største fordelen til høvelbladet er at det er raskere og lettere
å montere pluss at det kan monteres på biler med kort hjulbase
og biler med retarder
+ Ny hydraulikk med pilotstyrte tilbakeslagsventiler for høvelbladets
forlengelsesfunksjon
+ Høvelbladet beskyttes mot overbelastning ved hjelp av
sjokkventiler
+ Nytt styresystem, MC2

standard

+ Ny type innfesting mot lastebilrammen med aksler som
styrer, noe som eliminerer sveisemomentet ved montering På
HB5N kreves det nå bare at det sveises ved tilpasningen av
dreiebordets vinkel på den aktuelle bilen
+ HB5N har doble dreiesylindre for jevn/lik kraftfordeling ved
dreining høyre og venstre

Plogfeste og brøytefester
Mahlers leverer brøytefester som er godkjent fra lastebilprodusentene
til de fleste biltyper. Vår Norske brøyteplate oppfyller alle krav og
spesifikasjoner i henhold til norsk standard og er en brøyteplate for
montering av ploger på lastebil. NP er festet til lastebilen ved hjelp av
et rammefeste. Rammefestet som er spesifikk for biltype, skrues fast i
bilens ramme. NP er modulbasert, noe som tillater mange
varianter ulike rammefester nå og i fremtiden.

Tilbehør
• Styringsenhet (MC2B)
• Ventilpakke 3DF+1EF
• Beskyttelse deksel
• Fjernkontroll for påkobling av front- og sideplog

◄ Tillbehör: Plateskydd
Beskyttelse av brøyteplaten.
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Sideploger for lastebil

Sideplog HDU-B

Sideplog 45-B

Sideplog HDU-B er oppdatert med skrubar skjøtedel for å øke
fleksibiliteten.
Kan enkelt bygges om til 10, 12, 14 og 16 fots utførelse ved at
den fremre delen av plogen byttes ut. Det er en stor fordel når
plogen skal brukes på lastebiler med ulike innbyggingsmål.
Sideplog skal i arbeidsposisjon hvile på en høyderegulerbar meie
av tallerkentype eller hjul. Foran er plogen utstyrt med flyttbar
opphengsanordning for tilkobling i fremre sideplogfeste. Som
ekstra sikkerhet forbindes plogen og festet med stålwire.

Sideplog 45-B er en nyoppdatert versjon av den storselgende
sideplogen som nå kaster snøen høyere og lenger.
Sideplog 45-B er en plog som i arbeidsposisjon skal hvile på en
høyderegulerbar meie av tallerkentype. Plogrammen er utstyrt
med hjulstativ for å gi plogen god avpassing mot veibanen.
Leveres med flyttbar opphengsanordning for tilkobling i fremre
sideplogfeste. Som ekstra sikkerhet forbindes plogen og festet
med stålwire.

Tilbehør hjullaster
og veghøvel

Snøfreser LSV 275
Grusstrengspreder
Mählers grusstrengspreder er et godt utprøvd produkt for
veihøvel som effektiviserer grushøvlingsarbeidet. Sprederne har
hydraulisk løft med fjærende arbeidsposisjon og sideforskyvning
av bladet. Innfestingene i drag er ekstra forsterket og har fôrede
ledd for minimalt med vedlikehold. 08-1000 er utstyrt med et fast
blad, og 08-1000-1 er i leddet utførelse for å kunne bombere
veien.

LSV 275 har en robust konstruksjon som bygger på Arbrå/
Mählers-slyngens populære og pålitelige konstruksjon.
Den er bygget opp med en egen drivmotor og transmisjon med
sentrifugalkopling. Sikkerheten er høy med individuelle brytebolter
på de skråstilte vingene.
Lastearmen er hydraulisk innfellbar for enklere transportkjøring og
har lyskastere.
Motoren oppfyller de siste miljøkravene iht.
Steg 3B og er godkjent for bruk etter 2012.
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