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Roar Wehn 
säljchef Mählers

Med mörkret

kommer

en ljus framtid
För många innebär hösten ett vemodigt avslut på en 

ljus sommar. För oss på Mählers innebär denna tid ett 

välkomnande av vintern, då vi åter får hjälpa till att hålla 

vägarna rena från snö.

Förra säsongen avslutades sedvanligt med ett rejält 

täcke av blötsnö som under den senare delen av vår- 

vintern föll över de norra delarna av Sverige och Norge.  

Då kom verkligen Flexiway, vår unika ledade plog till  

nytta. Resultatet, en renskrapad väg fri från snö och 

slask gav en säker väg att färdas på – något som  

välkomnas av alla.

I detta nummer av Mählers News kan ni bland annat 

läsa om Lennart Eriksson och hur han hjälper trafikan-

terna att skapa en trygg och säker väg med Flexiway.

Jag behöver knappast nämna att vi förutom Flexiway 

har massor av andra produkter. Även Norge har nu 

upptäckt Mählers, då vi fått äran att leverera massor 

av kompletta plogutrustningar dit. Bland annat har vårt 

front-plogfäste slagit rejält och hyvelbladet HB3 sitter 

snart på var och varannan ny-levererad plogbil i Norge. 

Även Flexiway och våra sidovingar rullar nu ut över 

Norge i rask takt.

Som ny i Mählers ledningsgrupp gläds jag naturligt-

vis över det och mitt mål är att Norge ska bli ett lika 

Mählers-tätt land som Sverige och på sikt ser jag även 

Finland som en gryende marknad. 
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Anki Abbing lämnar över till Roar Wehn, som tar över som marknads- och 
försäljningschef för Mählers International.

– Det är en stor utmaning och jag ser fram emot att få ta vid och 

fortsätta utveckla den nordiska marknaden säger Roar Wehn på 

frågan om hur han känner för sin uppgift.

Roar Wehn har till sitt förfogande en säljstyrka samt support på 

fabriken i Rossön och utöver detta planeras det att anställa ytter-

ligare säljare på bla, den Norska marknaden  som haft en stadig 

tillväxt de senaste åren.

– Ja, som det ser ut just nu så kommer vi lägga mycket fokus på 

att som minst bibehålla det stadiga grepp vi haft om Sverige den 

senaste tiden och sedan ser vi en otrolig potential i den Norska 

marknaden säger Roar Wehn.

Enligt Roar Wehn är även den Finska marknaden intressant 

och här pågår en inventering av hur marknaden ser ut och sedan 

tittar företaget på hur det ser ut i övriga länder som ex, Danmark, 

Tyskland, Schweiz & Österrike.

Roar Wehn tillträdde som ny marknads & försäljningschef den 

1/9 2015. 

  

Ny försäljningschef
på Mählers International

Mählers, marknadsledare inom plogutrustning till lastbil och väghyvel rustar inför 
vintern 2015-2016 genom att omorganisera.

Förre marknads och försäljningschefen Anki Abbing avslutar sin anställning och 
ersätts med Roar Wehn som tidigare enbart ansvarat för den Norska marknaden.
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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.

MÄHLERS MC2

STYR ALL
PLOGUTRUSTNING
MED EN JOYSTICK

*Display*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.

Att köra plogbil innebär ofta långa dagar och då 
är det viktigt med en ergonomisk förarplats.

Mählers armstöd är anpassat för styr-systemet MC2 
och finns i två versioner, en med displayhållare och en 
version utan och är framtaget 
för att minska risken för förslitningsskador som lätt kan 
uppstå vid statiska och onaturliga belastningar.

Armstödet är infäst i en kraftig hållare och är justerbart 
i flera led för att passa alla chaufförers önskemål.

Även displayhållaren är justerbar för bästa överblick.

Läs mer om armstödet på www.mahlers.se 

Mählers armstöd
gör långa dagar kortare
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Vill du vara helt säker på att plogfästet är anpassat för just din bil 
ska du välja ett fäste från Mählers.

Mählers frontplogsfästen är konstruerade och monterade i 
infästningspunkter i lastbilschassit som varje respektive lastbilstill-
verkare har godkänt och hänvisat till.

– Godkända fästpunkter ska säkerställa att inga komponen-
ter på chassit ska kunna skadas vid normal plogning och i de 
allra flesta fall sker framtagandet av plogfästen i samarbete med 
lastbilstillverkarna berättar Ingemar Nyberg, konstruktionschef på 
Mählers.

Ingemar berättar att han och hans kollegor har tät kontakt med 
bla, Volvo, Scania, MB, MAN och det gäller både då Mählers 
själva har nya produkter samt då lastbilstillverkarna lanserar nya 
modeller.

– Ja, vi har ett väl utvecklat samarbete med många lastbilstill-

verkare som bjuder in oss redan i utvecklingsarbetet av en ny 
lastbilsmodell, som de vet kan komma användas för snöplogning 
säger Ingemar Nyberg

Mählers kan som exempel nu erbjuda ett nytt plogfäste utan 
buffertstag konstruerat för Volvo FH/FM4 (24-HDV) samt nya 
FMX-modellerna. Plogfästet är infäst i lastbilschassiet på fäst-
punkter som är framtagna i nära samarbete och godkända av 
Volvo Lastvagnar.

Volvo kommer nu att uppdatera VBI gällande frontmonterad 
utrustning med dom nya fästpunkterna. Plogfästet kan kombineras 
med Norgeplatta, VV-95, Finskt fäste, Fästplatta DIN A.

Ett annat exempel på utveckling i nära samarbete med last-
bilstillverkarna är när Mählers utvecklade sitt radaranpassade 
frontfäste som ni kan läsa mer om i artikeln här intill.

Mählers frontfästen uppfyller lastbilstillverkarnas krav

Unikt
plogfäste
för framtidens plogning
Under 2015 inför EU krav på radar i fronten på vissa lastbil-
schassin. Radarn utgör en viktig del av panikbromssystemet 
AEBS, Advancing Emergency Breaking System. Direktiv 
EU347/2012.

Detta har inneburit nya utmaningar för plogtill-
verkarna då de nuvarande fästes-systemen 

VV95, Norgeplatta samt DIN-platta 
skymmer radarns siktfält och måste 

därför avaktiveras när plogfästet är 
monterad.

Genom ett samarbete med Volvo 
och Scania har Mählers utvecklat 
ett radar-anpassat plogfäste. Ett 

plogfäste som i sig har en helt ny kon-
struktion jämfört med sina föregångare 

samt att fästet är anpassat för dagens 
moderna radar-teknik.

– Det nya ”Radarfästet” möjliggör att den radar som sitter 
monterad i lastbilens front fungerar och inte skyms när plogen 
är bortkopplad berättar Ingemar Nyberg, konstruktionschef på 
Mählers.

Ingemar berättar att det nya och radar-anpassade fästes-sys-
temet bygger på att plogens låsanordning är flyttat från att varit 
monterad på bilen till att istället sitta monterad på plogen, det 
skapar då fritt siktfält för radarn.

– Systemet går på prov nu under vintersäsongen 2015-2016 
och planeras att lanseras hösten 2016 till vanligaste modellerna 
av Scania och Volvo säger Ingemar Nyberg.

Mählers kommer erbjuda adapter med kopplingsgrind för äldre 

plogar. OBS! Nya EU-direktivet omfattar enbart EU-länder.

Mählers nya ”Radarfäste” provas under vintersäsongen 2015-2016 och  
lansering är planerad till hösten 2016.
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Smart Flexiway
– väjer och trycker

– Flexiways sidoförskjutning är suverän. Det gör plogningen enklare och säkrare!
Det tycker Lennart Eriksson med två säsongers erfarenhet av Mählers diagonalplog 
Flexiway II och dess unika system för bland annat sidoförskjutning och variabelt skärtryck. 

Lennart Eriksson är åkare och anlitas av 
Mesta Sverige AB som satsat på Flexiway 
II för plogningen av bland annat länsväg 
244 mellan Nora och Hällefors i Västman-
land.

Lennart plogar och saltar den cirka 50 
km långa 244:an genom de västmanländ-
ska skogarna. En vägsträcka som kan 
bjuda på mycket omväxlande väglag med 
varierande snömängder. Dessutom skiftar 
vägbredden från 9 upp till 14–15 meter. 
Det gör att han som plogbilsförare behöver 
vara på alerten och anpassa plogningen till 
både vägens utförande och till trafiken. På 
de smala sträckorna måste han väja undan 
plogen vid nästan varje möte.

– Med sidoförskjutningen blir det mycket 
enklare. Istället för att använda ratten och 
samtidigt manövrera vingen kan jag väja 
undan plogen maximalt 90 centimeter. 
Det underlättar plogningen och blir även 
mycket säkrare, säger han. Samma fördelar 
råder naturligtvis vid passage av trafikdela-
re och refuger.

Sidoförskjutningen innebär att plogens 
yttersta vänsterläge kan förskjutas till att 
bli i linje med eller strax innanför bilen, vid 
möte på smal väg. 

Med 30 års erfarenhet som plogbilsföra-
re vet Lennart Eriksson vet vad han pratar 
om. När han började på 1980-talet var det 

stela diagonalplogar och spetsplogar som 
löste snöröjningen. Och innan Flexiway II 
använde han en cirka 15 år gammal Mäh-
lers DP 100.

– Med Flexiway II blir 
skillnaden enorm. Den 
är otroligt bra på att dra 
bort packade lager med 
snö och är det moddigt 
använder man moddskäret. 
Resultatet blir en mycket 
renare vägbana som kräver 
mindre saltning.

Han berömmer också 
att den är ledad på mitten, 
vilket gör att plogningen 
blir bättre när vägbanan är 
bruten och han ska ploga 
bort strängar i vägbanans 
mitt. 

Det finns ännu fler 
funktioner som gläder en plogbilsförare 
som Lennart Eriksson. En är att skärtrycket 
mot vägbanan är hydrauliskt justerbart. Vid 
lätt, opackad snö justeras trycket till ett lätt 
flytläge. Det minskar slitaget på slitstålet, 
liksom bränsleförbrukning och ljudni-
vå. Motsatt kan han öka skärtrycket vid 
plogning av hårt packad snö. Elektronisk 
tryckövervakning av plogen gör att det inte 
spelar någon roll om vägbanan är ojämn. 

Plogen håller ändå samma tryck hela tiden
– Det går så bra att vi funderat på att 

sätta tandat slitstål på plogen för isrivning 
på småvägar, säger han.

Dessutom kan Lennart juste-
ra höjden på svepet i plogens 
högerkant. Det innebär att han 
kan välja kasthöjden. Med hög-
läge är det lättare att få snön 
över höga vallar, vid lågt läge 
kan kastet minskas och skona 
föremål i vägkanten. 

Lennarts goda omdömen 
om Flexiway II delas av Mesta 
Sverige AB:s arbetsledare, 
Patrik Eriksson i Nora:

– Jag tycker den här plogen 
är mycket bra, det är stor skill-
nad jämfört med andra. Det är 
till och med så att de ringt från 
driftområden i omgivningen 

och frågat hur vi bär oss åt för att få så bra 
plogresultat, berättar han.

Dessutom konstaterar Patrik Eriksson att 
det goda plogresultatet innebär mindre 
saltningsbehov, eftersom vägbanorna blir 
renare.

Mestas driftområde Nora har vinterväg-
hållning på totalt 100 mil väg och har sat-
sat på sammanlagt åtta Flexiway II-plogar.

FAKTA LENNART ERIKSSON:

Plogbilsförare med 30 års erfarenhet av 
vinterväghållning. Lennart är ensamåkare 
med en bil och har entreprenad på plog-
ning av väg 244 i Västmanland. 
Fordon: Volvo FH13, 520 hk, årsmodell 
2007. Bilen har lastväxlarsystem, samt 
Tridem-axlar med styrning på bakersta 
axeln. Fordonet klarar Euro 5-kraven och 
har drygt 40 000 mil på vägmätaren.

FAKTA DIAGONALPLOG FLEXIWAY II:

Skärbredd: 3700-4600 mm
Minsta arbetsbredd: 
3400-4600 mm
Max höjd höger: 870-1170 mm
Max höjd vänster: 980 mm
Vridning: 24-42°
Slitstål: 4-6 st
Vikt exkl infästning: 650 kg
Vikt inkl fäste: 1000-1200 kg
• Sidoförskjutning ± 450 mm

• Justerbart flytläge/skärtryck
• Ledad på mitten,  

vilket ökar följsamhet 
på bomberad vägbana

• Justerbar höjd 
på svepet

• Moddskär med 
variabelt tryck

Patrik Eriksson, hos Mesta 
Sverige är väldigt nöjd med 
Flexiway II-plogarna.



7[ WWW.MAHLERS.SE ][ WWW.MAHLERS.SE ]

Här ställer Lennart plogen i yttersta vänsterläge för största plogbredd. Vid möte, smal väg,  

refuger eller andra hinder sidoförskjuter han plogen åt höger och slipper väja med hela fordonet. 

De unika funktionerna med sidoförskjutning, marktryck regleras från 
plogens utvecklade fäste i lastbilen.

Lennart Eriksson styr plogens och vingens funktioner med reglagen på 
joysticken som har styrsystemet MC2.
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Mählers
ökar i Norge

De senaste två åren har vår marknadsandel ökat stort i Norge.
Detta mycket tack vare en produktportfölj som passar den Norska marknaden väldigt bra.
Det som mottagits extra väl är vårt frontfäste, Rossö dubbelskärsplog, våra sidovingar 

samt hyvelblad för lastbil.
Till detta har även marknaden upptäckt vårt egna styrsystem MC2 som med en enda 

spak styr all plog och hyvelutrustning samt Flexiway, den unika ledade plogen med ställbart 
skärtryck för ”svart väg” 

På bilderna ser ni ett axplock av Norska kunder som valt Mählers

Knut Brevad på Kvikne Ny Volvo Fh750 med Mählers frontfäste, 
hyvelblad och sidplog. Den här bilen kan ni läsa mer om i nästa 
nummer av  Mählers News.

Snorre Rauhala Transport, Kirkenes. Bedriver asfaltskörning, 
massakörning, maskintransport och plogning.

Alf Brekken og 

Sønner AS
med anställda har nyli-
gen fått dessa fina bilar 
levererade av Scania, 
Fauske. 
Vi från Mählers tackar 
för förtroendet att ha fått 
leverera plogfäste som 
tagits fram i samarbete 
med Scania samt HB3 
hyvelblad på alla bilar.
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Jenssen & Sønn

Jens Jenssen & Sønn bildades 1947 och började 
med snöröjning med bilen du ser på bilden ovan.
Där står också dagens ledare för företaget. På 
bilden är han tre år och står mellan sina föräldrar. 
Jenssen & Sønn håller till i Fauske och har två 
anställda. De snöröjer länsväg 830 mellan Fauske 
och Sulitjelma.
Firman har tre entreprenadmaskiner och fyra last-
bilar, varav ett riktigt flaggskepp, en Volvo FH 750 
med Mählers plogfäste, hyvelskär och en Rossö 
2010 plog i fronten.
Grunden till att de valt Mählers till sitt flaggskepp 
var kvalitén på utrustningen och den snabba 
leveranstiden från Mählers.

Staven Grus, Myre. Bilen är en Scania och påbyggare är Nor Slep.

Mählers utrustning på bilen är: Plogfäste, HB3 Hyvelskär m/system 

2000, MC2 styrning som har en joystick till både hyvelskär och 

frontplog, armstöd anpassat till vår styrning och diagnosskärm samt 

ploghydrauliken.

Bil nr 2 är under uppbyggnad hos samma påbyggare och med 

likadan utrustning.CR Drift på Senja.

Flera bilar med Mählers 
plogfäste och HB3.

Ice Drift, Mo i Rana, startade verksamheten 2012. På tre år har 
de vuxit ordentligt och har i dag en omsättning på 16,3 miljoner. 
De har 9 heltidsanställda och 18 behovsanställda. Vägunderhåll, 
massatransport, contanerutkörningar och grävningar. De har även 
egen verkstad. I dag har de fyra lastbilar varav tre är utrustade 
med Mählers plogutrustning. De har beställt en ny Scania som 
levereras under hösten, även den med Mählers utrustning. Ice 
Drift har plogning av läns- och kommunala vägar samt banverket. 
På frågan varför de valt Mählers som leverantör till sina bilar, säger 
Arne Thoresen; Kvalitet, service, funktionalitet samt att de anpas-
sar utrustningen efter vårt önskemål.
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Patrik visar runt i fabriken och det pågår en febril 

aktivitet i den moderna fabriken som byggts om för 

miljonbelopp de senaste åren.

Tidigare var produktionen upplagd enligt den då 

vanliga modellen med montering på ett ställe och 

ett stort lager där allt hämtades från. Förutom mon-

tering fanns även svets och ett måleri mitt i huset 

och det var med detta svårt att få till ett effektivt 

flöde.

Nu har fabriken byggts om och renodlats till en 

monteringsenhet med moderna monteringssta-

tioner, där så mycket som möjligt av lagret ligger i 

anslutningen till produktionen. Flödet har för-

bättrats där inleverans, montering och utleverans 

numera ligger på samma plan samt i den ordning 

som processen sker.

– Helt klart har vi ökat vår kapacitet rejält med 

nya monteringen säger Patrik och visar på en 

monteringsstation där en ny diagonalplog håller på 

att ta form.

Mählers är ISO-certifierade och jobbar mycket 

med ledorden ”ordning och reda” enligt ett system 

som kallas 5S och det märks tydligt på alla monte-

ringsstationer där verktygen hänger prydligt på väl 

markerade platser.

5S innebär också att inga andra verktyg än de 

som absolut behövs för respektive station får fin-

nas och detta förenklar också arbetet där tiden för 

att leta rätt verktyg minskar.

Förutom Patrik Johansson arbetar ett 10-tal 

personer med montering och utleverans och vid 

behov tas säsongsarbetare in för att täcka upp då 

de värsta topparna uppstår.

– Det är ett väl fungerande och kunnigt team 

som jobbar här året runt och så har vi ofta turen 

att få riktigt bra extra personal hinner precis Patrik 

Johansson säga, då det ringer på honom och han 

måste gå till sin dator för att kolla hur produktions-

beläggningen ser ut närmaste veckorna.

Patrik berättar att det var försäljningschefen 

Roar When som ringde och ville veta aktuell 

leveranstid på 8 st diagonalplogar som han fått 

förfrågan på.

– Nu håller vi tummarna för ordern och sedan 

är det bara att kavla upp ärmarna och hugga in på 

dom avslutar Patrik med ett stort leende.

Fullbelagd och modern

produktion
Sensommaren 
och hösten är 
normalt en hektisk 
tid för Nordens 
ledande plogtill-
verkare och denna 
höst är inget 
undantag.

– Ja, vi har åter-
igen en fullbelagd 
produktion säger 
Patrik Johansson, 
produktionschef 
på Mählers fabrik i 
Rossön.

Vid en av fabriksportarna står det ett flertal sidoplogar och väntar på leverans ut till kund. Robert Berglin skriver ut orderkännanden som går med alla 
produkter och paket som går ut från fabriken i Rossön.
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Patrik Johansson, produktionschef vid en av många beställda diagonalplogar som ska vara färdig innan snön anländer.

Helt klart har vi ökat 
vår kapacitet rejält 
med nya monteringen
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