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KOM IHÅG ATT VI 

ÄVEN FINNS PÅ

FÖLJANDE KANALER:

Ja, jag vet – det är sommar nu och den ska vi alla ta tillvara  
på, semestra, sola, bada och ladda våra batterier. Men det 
finns också annat viktigt att tänka på – det är hög tid att  
se över vinterutrustningen för att inte stå utan då vintern  
väl kommer.

Det är nu full fart på våra förberedelser där vi lägger  
prognoser för kommande vinters försäljning, vi bygger lager 
av det som vi tror kommer säljas, vi ser till att reservdelslagret 
fylls upp, vi fortsätter konstruera och utveckla nya produkter. 
Ja kort sagt – vi förbereder oss för att fortsätta vara bran-
schens bästa leverantör av plogutrustning till lastbil, väghyvel 
och sist men inte minst till järnvägen.

Vi har de senaste åren arbetat stenhårt med att ta fram  
nya produkter och förbättra det redan breda sortiment vi har.

Diagonalplogen Flexiway II är ett exempel på lyckad ingen-
jörskonst där en annars så traditionell produkt som en snöplog 
utvecklats till ett tekniskt fulländat redskap för effektiv och 
säker väghållning.

Tillsammans med styrsystemet MC2 finns det inget i  
branschen som kan mäta sig med Flexiway som bygger på  
en helt ny konstruktion där plogen bland annat, kan sidoför-
skjutas ± 450 mm, trycksättas efter rådande väglag, med 
mera.

Läs mer om Flexiway II och andra produkter i denna  
folder och tveka inte att höra av dig om det är något du  
undrar över.

Vi på Mählers finns för dig!

Med soliga och varma 
hälsningar. 

Anki Abbing
Säljchef Mählers
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– Det snöade inte så mycket i vinter, men vi  
körde ändå i runda slängar ca: 800–1 000 mil  
med vår Flexiway II och den går otroligt bra  
fortsätter Janne.

Janne trycker extra på hur följsam och tyst  
plogen är. Tack vare att plogen är ledad följer den 
vägbanan perfekt oavsett om det är en smalare, 
bomberad väg eller om det är en större, bredare 
och planare väg.

– Stålen på den ”gamla” och stela typen av 
diagonalplogar brukar slitas i mitten då man  
plogar en smal och bomberad väg och då  

lämnas det snö i mitten under plogen, då man 
kommer ut på en bredare väg säger Janne.

Plogen som Ottossons körde med under  
vintern var utrustad med vägstål som förstärkts 
med inborrade hårdmetalkärnor och trots att  
plogen gick mestadels på asfaltsväg behövde 
åkeriet inte byta stål en enda gång.

– Möjligheten att justera skärtrycket efter 
rådande väglag är också en av de bästa funktioner 
jag provat och detta sparar naturligtvis både stål 
och bränsle, fortsätter Janne som även tycker  
det är bra att slippa stödhjulen. 

Ottossons Åkeri AB, ett av Strömsunds större åkerier har 
under vintern 13/14 kört Flexiway II på en av sina lastbilar 
och ägaren, Janne Ottosson, tvekar inte när vi ber honom 
lämna ett omdöme om plogen.

– Flexiway II är helt enkelt en fullträff säger Janne då 
Mählers News når honom på en knastrig telefonlinje då han 
tillsammans med Trafikverket är ute på vägbesiktning.

Flexiway II – en fullträff!
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Lyhördhet 

– vägen till framgång

Konstruktionsavdelningen på Mählers har precis 
lagt en tuff period bakom sig. Vid årsskiftet trädde 
det nya kravet på miljömotorer för nya, tunga last-
bilar i kraft, Euro 6. Det betydde inte bara nya mer 
miljövänliga motorer, i de flesta fallen förändrade 
lastbilstillverkarna designen på frontpartiet. Och  
det i sin tur betyder jobb för Mählers.

– Sådana förändringar gör att vi även måste 
förändra infästningspunkterna för fästet som bär 
våra redskap. Varje modell kräver en anpassning 
från vår sida, säger Ingemar Nyberg och fortsätter:

– De svenska tillverkarna, Scania och Volvo,  
har vi ett intimt samarbete med. De informerar  
oss långt i förväg om förändringar, så vi har tid  

att anpassa oss. Övriga tillverkare blir det lite  
stressigare med.

Byter fokus
Men nu kan konstruktörerna på Mählers byta  
fokus och ägna mer tid åt produktutveckling och 
produktförbättringar. Till den senare kategorin hör  
nya Rossöplogen 3200, en smalare dubbelskärplog 
som särskilt den norska marknaden efterlyst.

– Den är smal och passar många av de norska 
vägarna, säger Ingemar Nyberg.

Även när det gäller produktutveckling är det  
kunderna som styr.

– För det mesta är det våra säljare som vidare-

befordrar önskemål från kunderna till oss. Våra  
nya produkter kommer nästan uteslutande från 
kundernas behov.

På Mählers driver man flera intressanta ut- 
vecklingsprojekt i olika stadier. Ingemar Nyberg  
vill ogärna gå in på detaljer, men tycker att flera  
ser riktigt lovande ut.

– Ett projekt som drastiskt underlättar  
plogningen för föraren är på väg till  
prototyp och tester. Det hoppas jag  
att vi kan presentera på Maskinexpo  
nästa år, säger han.

Mählers, marknadsledande i Norden när det gäller väghållning året runt, fyller 120 år.

Men på det anrika och framgångsrika företaget är blicken vänd mot kundernas  

behov i dag och i morgon.

– Allt vi förbättrar och utvecklar utgår från våra kunders behov, säger Ingemar  

Nyberg, konstruktör på Mählers.
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Nya produkter

Några av 

årets hetaste nyheter

NYHET 
Uppdaterad Flexiway

Flexiway II – nästa steg i den nya 
generationen snöplogar. Tusentals 
timmar och mil, körda av erfarna och 
professionella plogbilsförare. Det har gett 
värdefull information som nu resulterat i 
Flexiway II, en rejält uppgraderad version 
av den första utgåvan.

u Läs mer på sidan 12–13.

På väg inom kort – SP 18W 
SP 18W har egenskaper som:

• Fjädrande stål (för högsta säkerhet  
– Non Accident Generation)

• Plastmantel (låg vikt)

• Passar på Mählers 
standardsidoplogsfästen

• Cirka fem meters röjningsbredd

• Tillsammans med en Flexiway II skapas en  
röjningsbredd på cirka 8,7 meter

NYHET 
18-fotsvinge för tridembilar

Dubbelskärsplog Rossö är en 
diagonalplog med dubbla skär för 
effektiv plogning vid framförallt 
fuktig snö och våt vägbana. Den är 
nu uppdaterad med fler storlekar.

NYHET 
Flera storlekar
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Det är den sista april, solen har åter visat sig efter en natts snöande och på en vägkrog strax 
söder om Levanger väntar vi på huvudpersonen för ett av dagens möten. Det går inte många 
minuter förrän en nästan ny Volvo lastbil svänger in på parkeringen och ur hytten kliver åkaren 
Stein Lindsethmo.

Stein kör en helluftad Volvo FH16, 750 6x2 utrustad 
med Mählers hyvelblad/underbett HB3-N samt styr-
systemet MC2. Ett styrsystem som Stein trivs med.

– Ja, min arbetsmiljö har förbättrats betydligt 
efter att jag skaffade MC2 berättar Stein, samtidigt 
som han pekar på alla funktioner som han styr från 
förarplatsen.

MC2 innehåller en liten och behändig palett med 
en joystick samt knappar. Själva styrsystemet sköter 
plog och hyvelutrustningen.

För att nämna ett exempel på hur MC2 förbättrar 
arbetsmiljön så går det ställa in så att all plog och 
hyvelutrustning automatiskt lyfter då föraren lägger 
i backen.

När föraren sedan vill släppa ned utrustningen 
igen räcker det med ett enda knapptryck så släpps 
all utrustning ned i samma läge som den var då 
backen lades i.

Förutom detta har Stein valt till nästan all utrust-
ning som går att få och då har han bland annat GPS, 
TV, vågutrustning, fyra backkameror och övervakning 
av luftfjädringen.

Till detta kommer rapporteringssystemet som 
övervakar och rapporterar plogningen till Steins 
uppdragsgivare, Mesta.

Systemet fungerar som så att det känner av då 
Stein släpper ned plogen eller hyvelbladet, mäter 
sträckan och då plogningen eller hyvlingen är utförd 
återapporteras detta till Stein som på sin iPad ser 
om allt är okej och bekräftar då det.

Med detta är fakturaunderlaget klart och det 
behövs inte något skrivande av körsedlar eller annan 
typ av rapportering.

Vi börjar prata om hyvelbladet och Stein berättar 
att valet av blad var självklart denna gång.

– Jag var mycket nöjd med hyvelbladet som satt 
på förra bilen och när jag dessutom fick informationen 
om att Mählers uppgraderat nuvarande version med 
lägre inbyggnadsmått (bättre markfrigång) och när 
det dessutom går att styra med MC2 tillsammans med 
övrig plogutrustning var det ingen tvekan säger Stein.

Bladet används året runt då det är snö/ishyvling 
på vintern och grushyvling på sommaren.

Som vi redan skrivit så ser Stein stora fördelar med  
bra arbetsmiljö och i det sammanhanget kommer vi in  
på Flexiway, Mählers nya plog som mer eller mindre 
revolutionerat plogbranschen med sitt nytänkande.

En av många fördelar är, förutom sidoförskjut-
ningen på ± 450 mm, att den går att sätta tryck på, 
alternativt lätta på trycket med. Att den är ledad, så 

att den följer bomberade eller ojämna vägar, gör att 
plogen kan anpassas exakt efter rådande väglag.

Allt detta, tillsammans med en rad andra smarta 
funktioner, är definitivt något som förbättrar förar-
miljön samt resultatet. Och om allt går som planerat 
kommer Stein vara en av många som får testa 
Flexiway vintern 2014–2015. 

Då får vi hoppas att vintern blir ”bättre” än denna 
snöfattiga säsong då antalet plogturer knappt nådde 
40 mot normala 110–120 turer.

Lindsethmo Transport A/S
Ägare: Stein Lindsethmo 

Ort: Baserat i Skage, Overhalla 

Grundat: 1992 

Antal helårsanställda: 2 

Fordonspark: 1 st FH16 750 6x2 tipp med 
släp, en Volvo FH12 540 flakväxlare med 
släp, en grävamskin Volvo EC140B, en Volvo 
L70E hjullastare.

Huvudsakliga uppdragsgivare: Veidekke 
(sommar och asfaltskörning, Mesta (vinter 
och plogning/hyvling).

Mählers styrsystem 

förbättrade min arbetsmiljö
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KAM
PANJ!

ERBJUDANDE!
Alla som beställer en MC2 under perioden 12/1 2013 – 31/12 2014
får en värdecheck på 5.000:- att nyttja på nästa order!

Samtliga som köper MC2 under kampanjperioden deltar dessutom i utlottningen av 10 st 
kanonfina vinterjackor. Besök www.mahlers.se/mc2 för att ta del av erbjudandet.
* Erbjudandet måste nyttjas vid ett och samma köptillfälle och kan inte kombineras med andra specialerbjudanden. Erbjudandet 
gäller ej återförsäljare utan är endast riktat mot slutkund. Ebjudandet gäller företaget som använder MC2 på sin lastbil. 

Mählers styrsystem MC2 kan 
kombineras för både drift av hyvelblad 
och plogar. De flesta funktionerna styrs 
till stor del av en joystick.

Systemet är påbyggbart och kan 
styra befintlig utrustning. Manövrering 
av all utsrustning sker då från nya 
styrenheten.

 + Systemet är av CANBUS-typ

 + Valet mellan att styra plog eller hyvelblad sker via knappar  
på manöverlådan

 + Styrsystemet uppfyller säkerhetsnorm EN 13849-1 som började gälla 
från och med 2012-01-01

 + Systemet kräver av säkerhetsskäl att en PVG-ventil, prioriteringsventil 
eller ON/OFF-ventil monteras före ventilpaketet så att tryck inte ligger 
på när ingen funktion körs.

 + Vred för att justera skärtryck på Flexiway eller hyvelblad.

MC2 levereras som standard tillsammans med Flexiway och hyvelbladen HB3 
och HB5. På övriga plogar är MC2 tillval.

*Tillbehör – trådlös fjärrkontroll 
För enkel tillkoppling av plog.

*Tillbehör – display 
För maximal kontroll av Mählers utrustning.
I displayen avläses bland annat följande:

• Möjlighet att utläsa felkoder

• Läsa av olika tryck i systemet

• Grafisk visning av funktioner som är aktiverad

• Justering av parametrar (OBS! Endast för servicepersonal)

Displayen är tillval på alla plogar och hyvelblad.

*Display

FÅ EN
VÄRDECHECK PÅ

5.000:-

*Fjärrkontroll

Styrsystemet uppfyller säkerhetsnormen  
EN 13849-1 som trädde i kraft första januari 
2012. Systemet kräver av säkerhetsskäl att en 
PVG-ventil eller ON/OFF-ventil monteras före 
hydraulpaketen för att tryck inte ligger på när 
ingen funktion körs.

MÄHLERS MC2

PÅBYGGBART  
STYRSYSTEM
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Gedigen kunskap och tillgång till de verktyg som behövs för att göra  
jobbet. Och alltid de reservdelar som Mählers rekommenderar på lager.

Det är Mählers auktoriserade partners, ASP, i ett nötskal.
– Våra ASP kan inte underskattas. De är otroligt viktiga för våra kunder, 

säger Anki Abbing, försäljnings- och marknadschef på Mählers.

ASP – din 

trygga partner!

Titta på kartorna. Både i Sverige och Norge har 
Mählers ett väl utbyggt nätverk av ASP och påbyg-
gare. Och kartorna förändras hela tiden.

– I Norge är målsättningen att bygga ut nätet  
av ASP ännu mer för att ge bästa möjliga service. 
Men även i Sverige justerar vi servicenätet, bland 
annat beroende på hur våra kunders plogområden 
förändras, säger Anki Abbing.

Mählers strävan efter högsta möjliga kvalitet  
stannar inte vid produkterna. Tjänster med hög  
kvalitet är minst lika viktigt för kunderna. Det blir 
som mest påtagligt vid service, byte av slitdelar  
och reparation. Då räknas varje timme.

– Plogarbete är oerhört sårbart. Om det snöar 
mycket och något plötsligt går sönder, så måste  
det åtgärdas genast. Om inte så drabbas våra  
kunder, som åtagit sig att sköta snöröjningen  
inom en viss tidsintervall, fortsätter Anki Abbing.

Ständig uppdatering
Samarbetet med de flesta av Mählers servicepart-
ners har pågått i många år. De kan produkterna 
och har alltid rätt reservdelar i lager. Men det  
stannar inte där.

– Dessutom utbildas alla ASP på våra nya  
produkter. I samband med det så får de också  
en rekommendation från oss vilket reservdels- 
lager de bör ha.

För kundens trygghet ger Mählers även tele-
fonsupport där det snabbt går att nå både säljare 
och konstruktörer på dagtid. Det kompletteras 
med telefonsupport utanför kontorstid via vissa 
servicepartners.

– Det ska vara tryggt att välja Mählers pro-
dukter. Dels tack vare kvaliteten, dels för att vår 
eftermarknad finns till hands när det behövs,  
säger Anki Abbing.

Anderssons Maskinservice i Övik AB
Viktoria Esplanaden 4 B
891 33 Örnsköldsvik
Ted Andersson: 070-650 11 66

LW-Balsta AB
Magasingatan 24
828 30 Edsbyn
Robert Woxberg: 0271-758 100

Hylast AB
Traversvägen 16
136 50 Jordbro
Björn Andersen: 08-556 509 47

Ekmans i Hedesunda
Harklöversvägen 16
 810 40 Hedesunda
Janne Ekman: 070-606 10 75

Hejca AB 
Galoppstigen 5
575 95 Eksjö
Henrik Karlström: 0381-394 47

Fordontjänst i Kil
Smidarevägen 1
665 23 Kil
Arne Bergström: 0554-133 25

Svea Service AB
Strömvägen 4 
901 32 Umeå
Malte Löfgren: 072-517 24 02

Borås Hydraulik & Handel AB
Segloravägen 10
504 64 Borås
Emil Sahlberg: 033-348 25 71

TMCC 
Berglundavägen 10, 
702 36 Örebro, 
Växel: 019-277 67 00

Mählers auktoriserade servicepartners i Sverige
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Mählers auktoriserade  
servicepartners

Lastbilspåbyggare
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Dobloug Entreprenör A/S sökte en lösning för att få ut mer av sina plogturer 
och valet föll på Mählers.

Konstruktionen och plogbredden

avgjorde valet av sidoplog

Det är i slutet av april och Mählers News träffar Anders Bjärke, arbetsledare 
och Ivar Överlien, förare, då de hämtar ut en av åkeriets lastbilar, en Scania 
R430, 2012 hos lastbilspåbyggaren O.L. Engen i Norska Moelv. 

– Vi har 8 plogbilar som går för NCC Roads kring Hamarområdet och  
plogar då bland annat E6:an berättar Anders Bjärke.

Anders fortsätter berätta om hur Norges vägnät förändrats genom åren. 
Med allt fler bredare vägar och hur företaget hela tiden ser över möjligheten  
att bli effektivare och hur de samtidigt arbetar för att följa de allt hårdare  
kraven som Statens Vägväsen ställer.

– Vi har testat många plogar på marknaden och det ska nu bli väldigt  
spännande att se hur Mählers sidoplog fungerar, säger Ivar Överlien som  
hela tiden varit med i arbetet med att hitta rätt plog för den bil han kör och  
den plogning han har.

Med mer än 15 års erfarenhet av lastbilsplogning 
– Det var konstruktionen med dubbla utskjut på Mählers sidoplog 45-B  
som avgjorde vårt val berättar Anders Bjärke som då syftar på den ökade 
arbetsbredden som kommer effektivisera plogturerna.

Åkeriet har sedan tidigare goda erfarenheter av Mählers produkter då  
de har ett så kallat underbett/hyvelblad monterat på en av sina lastbilar.

– Ja, vi har ett HB5 säger Anders och tack vare att vi har en något längre 
hjulbas på den lastbilen, kunde vi dessutom ta det svängbara bladet (HB5)  
och det ångrar vi inte för en sekund fortsätter Anders.

Dobloug hyvlar och river is med bladet på vintern och på sommaren  
hyvlar de grusvägar. Ett typiskt exempel på hur ett modernt företag optimerar 
sina lastbilar för året runt-körning.

Förutom lastbilarna består företagets maskinpark av grävmaskiner, hjullastare 
och en väghyvel och uppdragen varierar med allt från stora vägbyggen, schakter 
för byggen av hyreshus, köpcentrum, VA-projekt, större rastplatser, med mera. 

Bildandet av Dobloug Construction AS 1990 var en fortsättning på den 
verksamhet som Ole och Paul Dobloug hade startat separat i slutet av 1980- 
talet. Då gällde främst snöplogning för Statens Vägväsende och andra kunder. 

Årlig omsättning år 1990 var 171 tusen Nok. Därefter har det varit en  
stabil tillväxt varje år och 2012 var omsättningen ca 124 miljoner Nok.  
Dobloug Entreprenør AS ägs av fyra delägare:  Even Afseth 28,5 %,  
Joar Grini 29,5 %, Pål Dobloug 29,5 % og Mikkel Dobloug 12,5 %.

Det är nu dags för Ivar att köra hem bilen och vi samlar huvudpersonerna  
för en bild framför nybygget. Ivar och Anders ställer upp sig bredvid montören 
Nils Oskar Kirkeby och konstruktören Yngve Waaler från O.L Engen. Just när  
vi trycker av dyker även reparatören Kjell Granberg upp i bakgrunden och  
alla skrattar gott åt bilden som illustrerar alla inblandade för en maximerad 
plogbil.

Fakta Mählers sidoplog 45-B

Sidoplog 45-B är en sidoplog som tillsammans med Mählers 
skjutbom US84 ger dubbla utskjut och med detta en oslagbar 
röjningsbredd. 

Fördelar
+ Liten transportbredd och stor arbets-/plogningsbredd
+ Rak bakre del på plogen gör det lättare att komma åt vid  

plogning intill räcken och stolpar
+ Utformad för att kasta snön 
+ Hydraulisk sekvensventil; styr automatiskt skjutbommen  

och vingens utskjut (i nämnd ordning)
+ Standard basdel. Plogen anpassas enkelt till 10, 12, 14  

eller 16 fots skärlängd med en utbytbar främre del
+ Låg stålförbrukning

Plogramen är utrustad med hjulställ för att ge plogen god följ-
samhet mot vägbanan. Levereras med flyttbart upphängningsdon 
för tillkoppling i främre sidoplogfästet.
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Svevia är den dominerande aktören vad gäller den svenska vinterväghållningen.

Och som biträdande maskinchef väljer Lennart Johansson bara produkter och leverantörer 

som han kan lita på.

– När det gäller plogar är Mählers störst hos oss. De står för kvalitet och gedigen kunskap 

samt har bra ordning på sin organisation, säger han.

”Att det är ett svenskt fabrikat är också 
en fördel, vilket betyder en trygg efter-
marknadsservice med snabba och säkra 
leveranser. Kort sagt, vi får produkter och 
tjänster som vi kan lita på”.

Svevia har över 50 procent av driftskontrakten för de statliga vägarna i  
Sverige. Bolagets maskiner ägs, förvaltas och hyrs ut av dotterbolaget  
Svevia Maskin AB där Lennart Johansson är samordningsansvarig för  
vinterutrustningen.

– 95 procent av all uthyrning av redskap för vinterväghållning hyrs  
internt av Svevia AB, men för oss är de också en kund. Och det är  
kundernas önskemål som styr våra investeringar, säger Lennart  
Johansson.

Svevia Maskin ansvarar för alla Svevias maskiner som kostar mer  
än 10 000 kronor i inköp. Av naturliga skäl, och med tanke på bolagets  
omfattande verksamhet, blir det en enorm maskinpark.

– Totalt rör det sig om drygt 24 000 enheter, varav 2 000 är plogar,  
säger Lennart Johansson.

Flera styrkor
Redan i april-maj samlas Svevia för att inventera behovet av utrustning  
inför kommande vintersäsong. Och på plogsidan är Mählers ofta förstavalet.

– Det är ett gammalt välkänt fabrikat, visst, men det är vad man kan  
leverera just nu som är det helt avgörande, säger Lennart Johansson  
och fortsätter:

– De har en bred produktkatalog och kvaliteten är bra. Att det är ett 
svenskt fabrikat är också en fördel, vilket betyder en trygg eftermarknads- 
service med snabba och säkra leveranser. Kort sagt, vi får produkter och  
tjänster som vi kan lita på.

Och Lennart Johansson vet vad han pratar om. Redan 1978 började  
han jobba som servicereparatör för vinterutrustning på Hanson&Möhring  
och kom till dåvarande Vägverket Produktion år 2000.

– Ja, visst har jag en viss erfarenhet. Under åren på Hanson&Möhring  
besökte jag landets alla vägstationer flera gånger om, skrattar han.

Svevia 

litar på Mählers

Fakta Svevias vinterutrustning

• 60–70 anläggningar för att blanda saltlösning.

• 600–700 saltspridare.

• 800 sandspridare.

• 2 000 plogar.

• 50–60 störsättare.
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FLEXIWAY II

Nästa steg i den nya 
generationen snöplogar

DIAGONALPLOG

2012 presenterade Mählers diagonal-
plogen Flexiway, ett innovativt och helt 
nytt koncept inom en annars väldigt 
traditionell bransch, snöplogning med 
lastbil.

Möjligheten att sidoförskjuta plogen ± 450 mm, att enkelt kunna 
ställa om från plogning åt höger till vänster, möjligheten att steglöst 
och med full kontroll kunna trycksätta skäret, byggd på två separata 
och ledade sektioner är några av lösningarna som välkomnades med 
öppna armar.

Flexiway var inte enbart revolutionerande tekniska lösningar, det 
innebar också ett nytänkande som förändrade sättet att ploga och 
slutresultaten förbättrades med detta drastiskt.

Tusentals timmar och mil, körda av erfarna och professionella 
plogbilsförare har inneburit värdefull information som nu resulterat i 
Flexiway II, en rejält uppgraderad version av den första utgåvan.

Några av förbättringarna:

u Förbättrad lyftgeometri

u Förbättrad lyfthöjd

u Förbättrad kasthöjd

u Modifierat utkast minimerar risk för snö på vindrutan

u Förbättrad och servicevänligare hydraullåda

u Förstärkt ploglåda

u Förstärkt led med expanderbult mellan ploglådorna

u Förstärkta och modifierade skärhållare ger möjlighet att 
nyttja stålen maximalt

u Modifierat fäste till positionsljusen ger maximal synlighet 
även i transportläge

u Förstärkt grind

u Lasthållningsventiler på cylindrarna till sidoförskjutningen

u Förstärkt konstruktion på breddningsdetaljer

u Förbättrat rostskydd  

u Förbättrad målning (ytskiktet)

Helt utan hjul 
eller glidskor

Flexiway II

Skärbredd mm 3 700–4 600

Minsta arbetsbredd mm 3 390

Höjd, höger mm 870–1 170

Höjd, vänster mm 980

Vridning ° 24–42

Slitstål st 4–6

Sidoförskjutning mm ± 450

Vikt exkl. infästning, från kg 650

Vikt inkl. fäste* kg 1 000–1 200

Tekniska specifikationer

* beroende på utförande
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Alla Mählers diagonalplogar uppfyller Europastandard 
EN 13021+A1:2008 tack vare utlösande säkerhetsskär 
som klarar ett 50 mm högt hinder i 40 km/h.

Säkerhetsskär 
Klarar 50 mm högt hinder i 40 km/h enligt 
Europakravet EN 13021+A1:2008. Med stål 
och gummi, stålskär eller hårdmetallskär

Ledad i två sektioner

Helt nytt patentsökt  
parallellogram

Automatisk, hydrauliskt manövrerat 
skärtryck från förarplats ger 
lägre bränsleförbrukning, minskat 
slitstålsslitage och ger en tystare gång

Tillval
Moddskär med 
variabelt tryck

Alla ventiler i plogen.  
Bara en tryck och en  
retur från drivkällan

Tillval 
Elhydrauliskt 
kraftpaket 
24V, 2 kW

Variabel kasthöjd

Sidoförskjutning ± 450 mm

Modulbyggd bredd 
från 3,7 till 4,6 m
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Ett vinnande team

Mikael Modin
Ålder: Fyller 50 år i höst.
Född: Jag är född och uppvuxen i Rossön. Jag har alltid  bott här och trivs kanon!!! 
Skola: El-/teleutbildning i Strömsund 1980–82. El-/hydraul-utbildning i Bräcke.
Familj: Jag har två barn, en dotter på 19 år och en son  som är 13 år. Har sedan fyra år tillbaka ett nytt förhållande med en tjej från Vilhelmina (särbo). 

Tidigare arbeten: Jobbat som elektriker, montör av skör-daraggregat, skogsmaskinförare och haft eget företag. Min anställning på Mählers omfattar två perioder och totalt 18 år.Fritidsintressen: Naturmänniska! Vintertid är det oftast frågan om skidåkning. Vår, sommar och höst är vi mycket ute med vår tentipi (tältkåta). Vi knatar ofta omkring, fiskar, plockar svamp m.m. Jag jagar också älg på höstarna. Flyger lite radiostyrt tillsammans med Mats Skoglund, vi har tre maskiner som vi brukar leka med. Provar även på det här med att spela golf. Det är en perfekt hobby för en naturmän-niska som jag, man får ofta vara ute i skogen... OCH LETA BOLLAR:) 
Äter helst: När det gäller mat så tycker jag om det mesta, men det som stickar ut är en blodig köttbit alternativt en nyfångad öring eller harr. Även surströmming står väldigt högt på listan.

Alla de stora väghållarna – Svevia, Peab, NCC, 
Skanska och norska Mesta – väljer Mählers. 
Det är ingen slump.

Mählers har kvalitetsprodukter för väghållning  
året runt, samt leder produktvecklingen av 
morgondagens effektiva redskap. Ett nät av 
servicepartners och en kunnig support gör 
ägandet långsiktigt lönsamt.

Sist men inte minst, ett starkt säljteam som 
alltid ger järnet för våra kunder!

Välkommen att lära känna vårt svenska team 
lite bättre.

Mats Skoglund

Ålder: Fyller 52 i år.

Född: På Örnsköldsviks sjukhus en augustidag 1962.

Uppväxt: I Rossön.

Skola: Tvåårig el-/teleutbildning på Hjalmar Strömerskolan, 

ettårig plåt- och svetsutbildning i Ulriksfors. 

Tidigare arbeten: Säsongsarbete på bland annat Domän-

verket och Vägverket. Anställd på Mählers från och med 

1984, med ett kortare break 91–92.

Familj: Sambon Lena samt barnen Niclas och Emma (båda 

utflugna och bor i ”Fjollträsk”).

Hobby/Fritidsintressen: Min familj står mig närmast hjärtat. 

Alltid älskat snöskotrar och motorcyklar, har blivit ”återfalls-

knutte” på gamla dar. Tidigare dansbandsmusiker under 

många år, men har nu definitivt lagt trumpinnarna på hyllan. 

Sjunger i kör, men har för tillfället tagit en time out. Fiske  

ligger mig varmt om hjärtat. Tyvärr blir det alldeles för lite  

av det nu för tiden. Rossön med sina otroliga vattendrag  

(18 mil stränder) erbjuder  otroliga fiskeäventyr – allt från 

strömmande vattendrag, till tjärnar och sjöar. Efter ett up-

pehåll på cirka 25 år, har jag börjat flyga RC igen. Har på 

senare år lärt mig ”hitta skogens guld” – kantareller. Det 

kryllar plötsligt av dom överallt i skogen. 

Äter helst: Allätare, men gärna en god köttbit och ett gott 

rödvin eller kall öl. 

Annat kul å veta: Modo tar SM-Guld 2015 – Dä Ä Sant Dä!
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Urban Jonsson

Ålder: Fyller 52 år i år.

Född: Backe BB.

Uppväxt: I Backe.

Skola: Backe centralskola i nio år och på Hjalmar Strömers 

fordonsutbildning i två år.

Tidigare arbeten: Sandgrens Plast i Strömsund i ett år. 

Hägglunds i Mellansel i två år. Och sedan Mählers.

Familj: Gift och två barn, flicka och pojke.

Hobby/fritidsintressen: Bilar, jakt, Modo Hockey och  

lata mig.

Äter helst: Mat som är god. Helst en köttbit som är lite 

blodig. Och en god maltwhisky som efterrätt.

Annat kul att veta: Tycker att en BRA öl är värd sitt pris!  

”Att ha tråkigt är inte kul, men tvärtom inte är tråkigt”.

Anki Abbing

Ålder: Du skriver inte ut min ålder igen!!! 
Född: I Kimstad utanför Norrköping.
Uppväxt: Norrköping.
Skola: Gick djurvårdarutbildningen på Kolmården, utbildad veterinärassistent.
Tidigare arbeten: Krögare, Food and beverage och FC  sen 2003–2009 på Kopparbergs bryggeri 2009–2012  Affärsområdeschef FC på Procurator.
Familj: Gift och två barn, Charlie 24 år och Electra 11 år. 
Hobby/fritidsintressen: Min nya nakenhund är nog  nummer ett på den listan just nu. Glitter, glamour, vita  dukar och lyx är en annan favorit. 
Äter helst: Ostron och champagne.
Annat kul att veta: Har tävlat hoppning och fältävlan i  Sverige och England som ung. Nu är jag mest ponny- mamma till min dotters häst. Min fina tävlingshäst  är för tillfället utlånad. Är en otroligt dålig förlorare…

Dennis Ivarsson

Ålder: 28 år.

Född: Varberg.

Uppväxt: I en liten halländsk by vid namn Okome, cirka  

en mil från det kända blå-gula varuhuset i Ullared, med  

mamma, pappa och två äldre syskon.

Skola: Aspero fotbollsgymnasium, inriktning IT och  

affärsmannaskap. 

Tidigare arbeten: Jobbat inom asfalt och betong,  

anläggningsarbetare, säljare i byggvarubranschen, säljare  

i fönsterbranschen.

Familj: Mamma Paula och pappa Michael, de bor kvar i 

Okome. Syster Linette bor med man och två barn i Shanghai. 

Bror Konrad bor med flickvän i Bassano del Grappa i Italien.

Hobby/fritidsintressen: Titta på fotboll, träffa vänner, äta 

gott och upptäcka nya platser.

Äter helst: Dovhjort.

Jenny Persson
Ålder: 33 år.
Född: Östersund.
Uppväxt: Hammerdal.
Skola: Grevåker i Hammerdal och Hjalmar Strömer i  Strömsund. Inriktning media och ekonomiassistent. Tidigare arbeten: Äldrevården, justerverket på sågverk,  assistent på skatteverket, assistent på Överförmyndar-nämnden. 

Familj: Sambo och två barn.Hobby/fritidsintressen: Familjen, skoter, vänner, träning, naturen, ränna, huset, dans, kortspel.Äter helst: Chips!
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AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, SE-880 51 Rossön
Tel 0624-512 350  |  Fax 0624-200 50  |  E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se  |  FB www.mahlers.se/facebook

R E DSKAPSSYSTE M FÖR ÖKAD LÖNSAM H ET

Mottagare:

Team Mählers

Frågor support order  
– tveka inte att höra av dig till oss!

Om du väljer att inte spara hela tidningen, riv av denna sida och spara!

Mikael Modin 
Säljspecialist
mikael.modin@mahlers.se 
0624-51 23 55

Roar Wehn 
Marknadsansvarig, Mählers Norge
roar.wehn@mahlers.no 
+47 909 35 698

Dennis Ivarsson 
Säljspecialist
dennis.ivarsson@mahlers.se 
0670-65 04 21

Urban Jonsson
Säljspecialist
urban.jonsson@mahlers.se 
0670-65 04 23

Jenny Persson
Säljare
jenny.persson@mahlers.se 
0670-65 04 12

Mats Skoglund
Säljspecialist
mats.skoglund@mahlers.se 
0670-65 04 10

Anki Abbing
Försäljningschef
anki.abbing@mahlers.se 
070-225 62 12
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