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Med håp om en snørik vinter,  

Roar Wehn  
salgssjef Mählers

Alle årstider har sin sjarm, og selv om det er deilig med 
sommer og sol, er det ikke å komme bort fra at vinteren er 
en herlig årstid.
Jeg er selv ingen innbitt skientusiast, men nyter hver meter i 
bakken når jeg får mulighet, og jeg vet at det er mange ski- 
og snøscooterkjørere blant kundene våre.
Men snøen er også en viktig inntektskilde både for dere 
som kjører plog og for oss som leverandør. Som jeg pleier 
å si: «Snø er hvitt gull».
 
De to siste sesongene har vi kommet med to viktige nyheter.
Den høytkastende plogen DPH og kombiplogen DPD som 
du kan ploge både til høyre og venstre med.
Begge plogene er blitt varmt mottatt, og i vinter vil vi se 
mange av dem langs vinterveiene.
 
Jeg håper at dere som ikke har investert i nye ploger, er godt 
rustet og klare for vinteren med godt vedlikeholdte ploger.
I denne utgaven av Mählers News finner dere en del tips 
om hva dere bør kontrollere, og hvis dere skulle lure på noe, 
står vi alltid klare til å hjelpe dere.

FACEBOOK
facebook.com/mahlers.no

FLICKR
flickr.com/mahlers

YOUTUBE
www.youtube.com/MahlersOnline

HUSK AT 
VI OGSÅ ER Å FINNE I 
FØLGENDE KANALER

Endelig vinter

Bli med på vår enkle konkurranse, og du kan 

vinne en deilig Mählers-jakke til vinteren.

Konkurransereglene er enkle. Svar på de to 

spørsmålene nedenfor:

1. Hva kalles Mählers nye system med 
sideplog som festes til en krokramme?

2. Hvilken type kjøretøy fester man 
Mählers grusstrengspreder på?

Send inn svaret, ditt navn, din størrelse og hvor 
du ønsker jakken tilsendt hvis det blir du som 
vinner, til roar.wehn@mahlers.no. Vi trekker 
en vinner i Norge og en i Sverige. Vinnerne 
informeres personlig og kunngjøres på Mählers 
Facebook-sider i Sverige og Norge.

Lykke til!

VINN EN PEN 

MÄHLERS-JAKKE

INSTAGRAM
instagram.com/mahlers_norge
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Sørheim (34) driver sitt enkeltpersonsforetak fra Etne 
utenfor Haugesund. Han har én ansatt, og én plog. Den 
er fra Mählers. 
 – Jeg har en DPH3400, og den er jeg veldig godt fornøyd 
med. Jeg hadde mulighet til å kjøpe et annet merke 
gjennom oppdragsgiveren min, men jeg synes Mählers sin 
så både bedre utviklet og mer moderne ut, sier Sørheim.
Sørheim brøyter 3,5 mil fylkesveg for NCC. På svingete 
veier med smale bruer, har han valgt å montere plogen på 
en Fendt 716 traktor.
– Jeg tror ikke at jeg hadde kommet meg rundt alle hjørner 
og over bruene hvis jeg hadde montert plogen på en 
lastebil, sier han.

Tredje sesong

Denne sesongen er Sørheims tredje med brøyting, og han 
har fremdeles tre år igjen av kontrakten. Han startet NK-et 
sitt i 2009. Dette er hans første brøytekontrakt, men han 
har jobbet en del med brøyting tidligere. Dog meg andre 
plogmerker foran traktoren.
– Tidligere har jeg lånt plog fra arbeidsgiver, uten at jeg har 
vært helt fornøyd. Plogen fra Mählers er lett å montere og 
stille inn. Den har lav vekt, og det merkes på traktoren. Den 
skraper veien veldig rent, følger veien godt, og hiver godt. 
På min strekning er jeg avhengig av at plogen kaster godt 
i lav fart, og det gjør denne, sier han.
Sørheim valgte å gå for en 3400 millimeter plog nettopp på 

grunn av de smale veiene han har ansvaret for å holde frie 
for snø. Veiene er til dels slitte, veikantene består gjerne 
av fjell, så her er det lett å komme borti noe, hvis man ikke 
har kontroll. 
– Fjærende skjærholdere på plogen er alfa omega for meg. 
Hvis ikke kunne påkjørsler ødelagt både plogfeste, traktor, 
og det jeg hadde kjørt på. Jeg har klart meg bra, men har 
selvfølgelig vært borti kantstein og betongkanter, og det 
gikk problemfritt, sier han.

Fikk tips av kollega

Sørheim fikk nyss i Mählers-produktet gjennom en kollega. 
Han fikk tips om at det var kommet en ny plog på markedet, 
som visstnok skulle være bra til hans bruk. Sørheim tok 
kontakt med Mählers, og de kom på besøk.
– Jeg fikk god oppfølging. For oss entreprenører er det 
ekstremt viktig med service. Vi har ikke råd eller tid til ståtid, 
og vi har en kontrakt vi skal oppfylle. Og da jeg spurte etter 
kilbolter, kom de levert nærmest umiddelbart, sier han.
Sørheim håper at han kan ta på seg både mer arbeid og 
ansette flere i tiden som kommer. Da ser han ikke bort fra 
at det kommer en ny Mählers-plog på plass i Etne utenfor 
Haugesund.

Suksess med Mählers på traktor

Plogen fra Mählers er lett å montere 
og har ingen innstillinger
Den er lett på vekt, og det kjennes 
på traktoren. Den følger veibanen
godt, tar bunnen bra og gjør et 
meget bra resultat. På min rode er 
jeg avhengig at plogen kaster godt 
i lav hastighet, og føler at jeg har 
funnet riktig plog til dette.

Bjørnar Sørheim valgte Mählers selv om han fikk benytte seg 
oppdragsgiverens gode avtaler med andre produsenter. 

TEKST: STIAN MOAN FOLDE
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Horne Maskin holder til i Hyllestad kommune i Sogn og 
Fjordane. Her har de ansvaret for brøyting og salting av 
omtrent 140 kilometer fylkesveg, klassiske vestlandsveier 
med sjø på den ene siden og fjell på den andre, samt noe 
gang- og sykkelvei. Noen partier har mye snø, andre mindre.
– Mählers ville låne oss en DPH3400. De tok oss og våre 
behov på alvor, og fulgte oss opp. Plogen kom til oss i midten 
av mars 2016, og når april kom hadde vi allerede bestilt to! 
Vi ville være tidlig ute, vi regnet med at det kom til å bli rift 
om disse plogene etter hvert som de ble introdusert for 
markedet, sier Horne.

Avgjørende på dårlig vei

Han og hans kollegaer kjørte noen gode økter under 
prøvingen, og opplevde en stabil plog med lite støy, og som 
ga et godt resultat. 
– Det viktigste var at den gikk veldig rolig over skjøtene i 
veibanen der vi vanligvis merker at plogene lugger kraftig. 
Dette var svært positivt, og helt avgjørende. Vi har veldig mye 
dårlig vei med lapper og skjøter. Det gir en mer behagelig 
hverdag for sjåførene. Det er og tryggere at redskapene har 
avfjærede stål. Testplogen hadde også sideskyv, som gjør 
at man flytter ytre linje lenger ut på høyre side, og kan derfor 

ligge bedre plassert med bilen på smale veier, sier Horne.
Horne var så fornøyd, at han la ut følgende på firmaets 
Facebook-side:

Facebook-skryt 

«Det har vore spennande å få prøve denne og vi synest 
plogen svarer til forventningane. Plogen er lettkøyrt og gir 
et godt brøyteresultat. Plogen har godt kast i lav hastigheit. 
Liker godt at plogen heng stødig og er stabil i transport 
posisjon. Er og godt nøygd med utløyser på slitestålet då 
plogen går rolegare over asfaltlapper enn det andre utstyret 
vi har. Plogen har og hydraulisk sideskyv, dette er positivt om 
ein ynskjer plogen lenger ut på høgre side».
Horne har også merket seg andre ting enn selve plogens 
yteevne, som han liker veldig godt.
– Plogen er såpass lettkjørt at vi merker det på dieselforbruket. 
Og det er jo greit, det, sier han.
To av fem ploger er nå Mählers. Snart skal de tre andre byttes 
ut.
– Det er høyst sannsynlig at det blir Mählers igjen, avslutter 
han.

– Tok oss på alvor

Da de skulle anskaffe nye 
ploger tok Horne Maskin 
AS kontakt med flere 
leverandører. Kvaliteten 
på Mählers-produktene 
viste seg å være god. 
– Men det avgjørende for 
oss var hvordan Mählers 
fulgte oss opp, sier eier 
og driver, Halvar Horne.
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TEKST: STIAN MOAN FOLDE

+  Stor kastehøyde allerede ved lave hastigheter

+  Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende 
skjærholder, som reduserer faren for personska-
der og materielle skader

+  Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på pa-
rallellogrammets dreiesylindre reduserer skader 
ved påkjøring av hindringer

+  Kraftig konstruksjon for krevende miljøer

+  Sliteplast på høyre side for å skåne autovern

+  Etter mange og harde tester startet vi seriepro-
duksjonen av Mählers DPH3700 høytkastende 
plog høsten 2016

+  DPH3400 og DPH3700 er konstruert for å kas-
te snøen både høyt og langt, noe den gjør takket 
være en unik design som gir snøen høy fart idet 
den forlater plogen

+  DPH-plogene har også en rekke sikkerhetsde-
taljer som gjør kjøringen både effektiv og sikker, 
blant annet fjærende plogstål og sjokkventiler på 
parallellogrammets dreiesylindre, som reduserer 
skader ved påkjøring av hindringer

+  Som tilvalg kan plogen utstyres med side-
forskyvning, 160 mm til venstre, som øker effekti-
viteten og fleksibiliteten ytterligere

MÄHLERS DPH 3400-3700 
HØYTKASTENDE DIAGONALPLOG
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SNART ER

VINTEREN HER

Noen har kanskje allerede kjørt sin første plogtur når du leser dette, 
mens andre venter på de første snøflakene. Vi håper uansett at dere 
husker å se over plogutstyret fra Mählers. Service og vedlikehold er 
viktig for å få maksimalt ut av utstyret, og det vil gi mange problemfrie 
mil langs vinterveiene. Nedenfor finner dere noen av de viktigste 
punktene å gå gjennom for diagonal- og sideplogene.

Trenger du å vite hvordan produktene er montert og hvilke komponenter som inngår, 
kan du gå inn på vår webside der du vil finne en del sprengskisser.

Hvis du ønsker support, står vi i Mählers alltid klare – bare ring 909 35 698.

• Slark i skjærholder, kontrolleres 
enklest ved å løfte plogen og sikre den 
med pallbukker og «rykke og slite» i 
skjærholderen. 

• Fôringer i p-gram, fôringene kontrolleres 
enklest ved å løfte og senke plogen. 

• Kontroller skrueforbindelsene.

• Smøring av alle smørepunkter, se 
instruksjonsboken.

• Lufttrykk hvis hjularrangement er montert, 
skal være 10 bar i hjulene.

• Plogstål og slitesko, sjekk at de er intakte 
da stålet/skoene slites mer mot bar asfalt.

• Gummiskjær på dobbeltskjærploger.

• Funksjonskontroll av lys/blinklys.

• Kontroll av sikkerhetsmerking.

• Lufttrykk hvis hjularrangement er montert, 
skal være 10 bar i hjulene.

• Plogstål og slitesko, sjekk at de er intakte 
da stålet/skoene slites mer direkte mot 
asfalt.

• Kontroller skrueforbindelsene.

• Smøring av alle smørepunkter, se 
instruksjonsboken.

• Funksjonskontroll av lys/blinklys.

• Kontroll av sikkerhetsmerking.

SJEKKLISTE 
SIDEVINGER

SJEKKLISTE 
FRONTPLOGER
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Arbeidet går 
dobbelt så fort 
med Mählers
Ola Persson i selskapet Väghyvelarbeten i Sveg AB 
har travle dager når det blir høst.
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– Vi prøvde et annet fabrikat, men innså ganske raskt 
at det er Mählers som gjelder, sier Ola samtidig som 
han peker på grusstrengsprederen. Se her, mange 
justeringsmuligheter, bomberingsfunksjon, stabile hjul og 
gjennomgående robust bygd.
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– Ja, det er det samme hvert år, og i år har det vært ekstra travelt med 
mange prosjekter samtidig, sier Ola Persson denne fine høstdagen når vi 
treffer han og Sebbe Göransson på en skogsvei like nordøst for Sveg i 
Härjedalen.

Ola har kjørt høvel på heltid siden 2001 da han begynte å jobbe for sin 
far Ragnar, og i 2003 tok han over selskapet etter at faren gikk bort. Før 
det hadde Ola kjørt litt ekstra siden 1990, så det er ingen nybegynner vi 
besøker i dag.
Ola kan fortelle at Väghyvelarbeten i Sveg AB er det eneste selskapet i 
Härjedalen som kun driver med veihøvling, og at det er en god spesialisering 
å ha, samtidig som det er en utfordring i perioder med mange bestillinger.
– Takket være fokuset på veihøvling har vi fått oss et navn i bransjen, og vi 
har i dag en rekke faste kunder, sier Ola og nevner blant andre Härjedalens 
Kommun, NCC, Stora Enso, Holmen, Mellanskog og PEAB. Nå har vi så 
pass mye jobb at jeg har leid inn en ekstra høvel som Sebbe kjører, sier Ola.

Med unntak av en test har Ola og faren alltid kjørt med Mählers 
grusstrengspreder på veihøvlene, og det hersker ingen tvil om at han vil 
fortsette med det.
– Vi prøvde et annet fabrikat, men innså ganske raskt at det er Mählers 
som gjelder, sier Ola og peker på grusstrengsprederen. Se her, mange 
justeringsmuligheter, bomberingsfunksjon, stabile hjul og gjennomgående 
robust bygd, sier Ola.
– Dessuten har Mählers et uslåelig salgs- og ettermarkedsteam, noe Ola 
setter stor pris på.
Vi skal nå bli med ut på et oppdrag med vedlikeholdshøvling av en 
skogsbilvei.

Ola senker bestemt ned høvelbladet og grusstrengsprederen på sin 
Vammas RG281, og begynner å skjære av ytterlaget som han drar ut fra 
kantene og inn på veibanen.
Grusstrengsprederen fanger opp massen som Ola høvler inn på veibanen, 
og sprer den ut til en jevn og fin overflate etter seg.
Når man ser hvordan Ola arbeider, er det lett å forstå at grusstrengsprederen 
gjør høvlingen betraktelig enklere.
– Ja, under en slik høvling sparer vi faktisk halve arbeidstiden, fordi jeg 
ellers måtte ha kjørt inn og ut enda en gang for å spre ut det jeg høvler opp.
– Nå høvler og sprer jeg grusen samtidig, sier Ola før han kjører videre til 
neste oppdrag.

Maskinpark: 1 Vammas RG281, 2005 og 
1 Vammas RG281, 2011 samt en innleid 
Vammas til å ta unna de verste toppene. 
Alle veihøvler er utstyrt med Mählers 
grusstrengspreder.

FAKTA

Väghyvelarbeten i Sveg AB

Grunnlagt: 1972 av faren Ragnar Persson
Sted: Sveg
Nåværende eier og adm. dir.: Ola Persson
Ansatte: 2 faste + en ekstra i travle perioder
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CAWAY – Fleksibel og effektiv

CAWAY – FORDELER

– Caway gjør to bilers arbeid, og det er 
dessuten billigere å kjøretøytilpasse sin 
egen ekvipasje. Vi har ikke regnet på det, 
men jeg vil tippe at kostnaden ligger på ca. 
en tredel, sier Mattias Björkman, anleggsin-
geniør hos Svevia, i en reportasje i Trucking 
nr. 4, 2017

Det er nå to år siden Mählers kjørte i gang 
prototypetestene av det unike sideplogsys-
temet Caway. Et system som umiddelbart 
endret og effektiviserte plogingen og utnyt-
telsen av lastebilene.

System Caway bygger i grunnen på tre 

deler

1 Krokramme
2 Sideplog
3 Salttønne eller annet isbekjempelsesut-
styr

Hele systemet monteres på noen minutter, 
og omstillingstiden fra «vanlig» anleggsbil til 

plogbil er lynrask. Du hekter bare på kro-
krammeflaket, feller opp støttebena, kobler 
til elektronikken og hydraulikken, og så er 
du klar for ploging og salting/strøing.

Kombinert med en 4,6 meters diagonal-
plog oppnår man en total plogbredde på 
utrolige 8,8 meter! (I Norge dispensasjon 
på maks. 7,5 meter)
Vinteren 2016/2017 kjørte norske Mesta 
sju Caway-systemer på veiene i Romerike 
samt to på E6 i Østfold.

– Vi er svært fornøyde så langt. Caway-
systemet er svært fleksibelt samtidig som 
det rydder bra og etterlater seg bar asfalt, 
sa Morten Wålberg hos Mesta i en artikkel 
i det norske tidsskriftet Anlegg & Transport.

De svenske og norske testsjåførene kon-
staterer at den unike ryddebredden spa-
rer en for mange plogturer og at det øker 
sikkerheten betraktelig ved at ingen kjø-
retøy kan gjøre dumme forbikjøringer og 
sikk-sakk-kjøringer, som ofte skjer i plog-
kolonner. 
At omstillingstiden fra vanlig anleggsbil til 
plog- og saltbil er så kort, er selvsagt også 
positivt.

Dette oppdager nå stadig flere, og før 
sesongen 2017/2018 er det solgt enda 
flere Caway-systemer, noe som betyr at 
stadig flere av dere lesere vil se og komme i 
kontakt med dette unike systemet.

På neste side kan du se hvordan  
Caway-systemet er oppbygd.

Effektivitet – Sideplogen har en bredde 
på 5,5 meter, og sammen med en 460 cm 
bred frontplog oppnår man en ryddebredde 
på hele 8,8 meter (Norge 7,5 meter). Dette 
gir mer ploget vei per time enn noen annen 
plog. Salting samtidig med plogingen 
reduserer antallet turer.

Bar vei – Caway sideplog er tredelt 
og følger ujevnhetene i veibanen. I 
kombinasjon med den tredelte 

konstruksjonen sitter det slapsskjær bak 
skjærstålene som tar med seg det siste 
slapset på veibanen. Dermed tilfredsstiller 
man kravet til såkalt «bar vei».

Økonomisk og miljøvennlig – I 
kombinasjon med Mählers styresystem 

kan man regulere skjærtrykket på 
Caway-sideplogen, og dermed 
blir det ikke mer motstand og 

slitasje enn forholdene 
krever.

Monteringstid – Caway-
systemet bygger på at 
sideplogen er montert på 

en krokramme, og på denne kan man ha 
valgfritt utstyr (salttønne, flak, osv.). Dette 
betyr at det går like raskt å sette fra seg 
sideplogen som det tar å sette fra seg flaket.

Sikkerhet – Fjærende plogstål reduserer 
risikoen för «hugg», og arbeidsbredden 
på opptil 8,8 meter (7,5 meter i Norge) 
innebærer helt stengt vei, og på denne 
måten unngår man sikk-sakk-trafikk med 
livsfarlige forbikjøringer.

Enkel oppbygning – Det kreves ingen 
sideplogfester da det er nok med et 
kroksystem bygd på en såkalt Tridem-
lastebil.
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CAWAY – SLIK FUNGERER DET

Sideplogen består av 3 seksjoner som følger 
konturene i veibanen. Plogen er opphengt i 4 
løftesylindre med regulerbart anleggstrykk. 
Caway har dessuten et separat slapsskjær 
for optimalt plogresultat. Det er montert 
reflekser både på fremsiden og baksiden av 
sideplogen, i tillegg til blinklys for optimal 
synlighet. De fremre seksjonene er utstyrt 
med snøføykbeskyttelse. 
Sideplogen kan kobles fra krokrammen 
hvis det bare skal utføres salting. Til- og 
frakobling tar ca. 10 min. 
Caway styres med Mählers styresystem 
MC2B.

I 2015 innførte EU krav til radar i fronten på 
bestemte lastebilchassiser*. Radaren utgjør 
en viktig del av panikkbremsesystemet 
AEBS (Advancing Emergency Breaking 
System). Dette har innebåret nye 
utfordringer for plogprodusentene da de 
«eldre» festesystemene VV95, Norge-plate 
og DIN-plate kommer i veien for radarens 
synsfelt og derfor må deaktiveres når 
plogfestet er montert. 
Gjennom et samarbeid med Volvo og 

Scania har Mählers utviklet et radartilpasset 
plogfestesystem. Plogfestet har en helt 
ny konstruksjon sammenlignet med 
forgjengerne, og festet er tilpasset for 
dagens moderne radarteknologi. 
Systemet bygger på at plogens låseanord-
ning er flyttet fra bilen og over til plogen. 
Det betyr at radaren, som er montert i fron-
ten på lastebilen, fungerer og ikke blokke-
res når plogen er koblet til.

Rossöplog med 
radargrind

Koblingsgrind

Lastebilfeste

Nedre innfesting

UNIKT PLOGFESTE FRA MÄHLERS 

* Det nye EU-direktivet omfatter kun EU-land.

** Ta kontakt med Mählers for informasjon om hvilke 

lastebilmodeller som tar det nye radarfestet.

Mählers’ nye radarfeste ble testet med 
gode resultater vinteren 15/16 og 16/17, 
og kan nå fås til en rekke lastebilmodeller**
Mählers tilbyr dessuten en adapter med 
koblingsgrind for å koble eldre ploger til det 
nye festet. 
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Ruben startet karrieren i bransjen allerede i 1984 da 
han begynte å kjøre skogsmaskiner med maskintraile-
ren. I 2001 gikk virksomheten over til spesialtransport. 
I 2009 valgte han å satse på entreprisebransjen med 
vedlikehold av grusveier om somrene og snøploging 
om vintrene. De siste årene har det også blitt oppdrag 
med asfaltkjøring, og i dag driver han mest med asfalt 
og snøploging.
For å klare de tidvis snørike vintrene sør i Lappland 
valgte Ruben å utstyre den nye bilen med Mählers 
høytkastende diagonalplog DPH3700.

– Jeg ploger mange flere turer nå før brøytekantene 
rekker å bygge seg opp, og jeg trenger heller ikke 
vingen like mye med DPH-en foran på bilen, sier 
Ruben. Her oppe hender det at veiene fyker helt igjen, 
og da er det godt å kunne sende snøen langt vekk fra 

veien, sier Ruben.
Ruben sier at han hadde noen innkjøringsproblemer de 
første turene, men at Mählers stilte bra opp. Etter noen 
justeringer går plogen nå stabilt og oppfører seg fint 
på veien. 

– Ja, nå fungerer den perfekt og kaster snøen utrolig 
bra, sier Ruben.

Selv om det ikke kom like mye snø som det ble meldt 
dagen før vårt besøk, fikk vi likevel se ekvipasjen i 
aksjon da veiselskapet Svevia sendte Ruben ut på en 
plogjobb.

– Slik kan det være iblant, værmeldingen lover/truer 
med mye snø, men når vi har kommet oss ut, er det 
bare noen «snøfnugg» langs veien, og andre ganger er 
det stikk motsatt. 

– Men selv om det ikke laver ned, så legger det seg 

”Plogen kaster 
utrolig bra”

MÄHLERS HØYTKASTENDE

DIAGONALPLOG DPH3700
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Langs vei 92 mellom Lycksele og Åsele sør i Lappland møter vi sjåføren Ruben 
Gustafsson. Han ploger denne strekningen for Svevia i sin fine Volvo FH 540 
Tridem utstyrt med Hiab krokramme og komplett plogutstyr fra Mählers. Et pent 
bygg som Vemservice i Vemdalen utførte våren 2016. Selv om bilen har rullet i 
nesten et år, er det fortsatt fin finish på alt.

ofte et drev langs brøytekantene, og det må fjernes for 
å unngå snøføyk, sier Ruben.

Ruben sier også at han ploger en rekke skogsbilveier, 
og han lurer på om Mählers siste kombinasjonsplog 
DPD3700 kanskje vil være enda bedre for hans behov.

– Den gjør jo at du kan kaste snøen høyt og langt, 
pluss at den kan svinges begge veier slik at du kan velge 
hvilken side du vil kaste snøen. Det ville vært perfekt på 
skogsveiene, sier Ruben før vi skiller lag like bortenfor 
Åsele der Ruben når enden av plogstrekningen.

Selv om det ikke 
laver ned, så 
legger det seg 
ofte et drev langs 
brøytekantene, og 
det må fjernes for å 
unngå snøføyk
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Ifølge Anton Tapani har de hatt jobben 
med veivedlikeholdet av riksvei 99 rundt 
Muodoslompolo «siden farfars tid». Men for 
fem år siden tapte de anbudet – og vant det 
tilbake i år da Svevia la det ut på nytt.

– Og da trengte vi nye og skikkelige sa-
ker, sier Anton.

Ikke bare det, vi måtte ut på en stor reise 
med høye krav til planlegging og utholden-
het.

Den nye lastebilen, en Scania R580, 
skulle utstyres på Svetsab i Höganäs, 180 
mil fra Muodoslompolo og helt i andre en-
den av Sverige. Den 11. september kunne 
Anton hente lastebilen – og da måtte han 

virkelig henge i for å rekke lastebiltreffet i 
Ramsele den 15.-16. september.

For en tur!

– Først kjørte jeg til Hudiksvall, der jeg fikk 
montert innredning – bord, gardiner og an-
net – samt noen kromdetaljer. Så dro jeg 
videre til Jevs Car Wrapping i Sollefteå der 
jeg fikk på folieringen med Sons of Anar-
chy-tema – ja, du vet TV-serien. Neste 
stopp var Rossön, der jeg hentet den nye 
plogen hos Mählers, en DPH 3700. Etter-
på kjørte jeg til Ramsele og stilte meg i rett 
vaskekøen med lastebilen, ler Anton.

Jo da, Anton rakk lastebiltreffet, og den 

nye Scania-doningen fikk mye oppmerk-
somhet. Helt uvant er han ikke, det var fjer-
de året på rad for Anton, som tidligere har 
vist frem sin trekkvogn med motiv fra Mad 
Max.

– Våre biler skal være «blikkfang», det er 
god reklame.

Mählers x 2
Men nå er det hverdag igjen i Tornedalen. 
Tapanis Entreprenad ser frem til en snørik 
vinter og mye jobb. I tillegg til den nye Sca-
nia-lastebilen med DPH 3700 har de også 
en Volvo veihøvel med Mählers sideplog 
SVH-4 montert.

Et nytt «blikkfang» ploger i To
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ornedalen
Anton Tapani har lengtet lenge etter den første snøen i Tornedalen. 
Han er mer enn klar med sin splitter nye og fullutstyrte Scania 
R580 og den nye DPH 3700 fra Mählers.
– Ja, dette blir en skikkelig morsom vinter, sier Anton Tapani hos 
Tapanis Entreprenad i Muodoslompolo nord for Pajala.

– Vi har ansvaret for nordlige Pajala med 
blant annet riksvei 99. Totalt er det elleve 
mil, og det kan bli lange dager når det snør 
mye.

Det var ingen tilfeldighet at valget falt på 
Mählers.

– Vi har alltid kjørt med Mählers. Det er 
god kvalitet, og de gir god service når det 
trengs, sier Anton, som egentlig ikke har 
noen erfaring med den nye DPH 3700.

– Men jeg har hørt mye bra om den, at 
den har gode skjærvinkler og kaster snøen 
høyt og langt. Dette blir en god vinter, det 
er jeg sikker på.

FAKTA TAPANIS ENTREPRENAD

+ Selskapet har en lang historie og har 
røttene i drosjedriften som ble startet 
i Muodoslompolo av Uno Tapani på 
begynnelsen av 1910-tallet med en ny 
1913-modell T-Ford.

+ Det har gått opp og ned med 
virksomheten i årenes løp. På 90-tallet 
drev de et busselskap med over 10 
busser.

+ I dag drives selskapet av fjerde 
generasjon Tapani, brødrene Emil og 
Anton. Emil står for anleggsdelen, som 
hovedsakelig består av kjøretøy som 
brukes i gruveindustrien. Anton har 
ansvaret for transportdelen.
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Øk kapasiteten 365 dager i året
Øk utnyttelsesgraden på lastebilen. Rydd snø og hold veier ved like med utstyr fra Mählers. Våre 

redskaper er bygd for å holde sesong etter sesong og øker kapasiteten sommer som  
vinter. Fleksible innfestinger gjør det lett å montere og bygge plog, og parallellogrammet i  

System Mählers gjør at du kan bruke ploger for hjullastere på lastebilen.  
Produktprogrammet omfatter også høvelblad for lastebil samt sidevinge, snøstopp,  

grøftegravingsvinge og grusstrengspreder til veihøvel.

Ønsker du mer informasjon eller support? Ta gjerne kontakt med oss!


