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Som ansvarlig for Mählers salg er jeg utrolig stolt over
produktutviklingen og hvordan dette gir et bedre og mer
effektivt veivedlikehold.
For 4–5 år siden lanserte vi Flexiway, et helt nytt konsept
for diagonalploger, der plogkroppen er delt for optimal
fleksibilitet. Den hadde regulerbare slapsskjær og mulighet
til å stille plogtrykket etter de rådende forholdene. Flexiway
er nå inne i sin andre generasjon med 10 frittgående
slapsskjær og andre forbedringer, som allerede har gjort
den til favoritt for de som prioriterer svart vei.
Deretter lanserte vi den høytkastende diagonalplogen
DPH3700 med fjærende skjærholder. Den går i dag på
mange fjellveier, men også på «vanlige» veier der man
prioriterer økt kastehøyde og maksimal sikkerhet.
Nå fås også DPH i 3400 millimeters bredde, og den brukes
allerede på smalere veier og på en rekke landbrukstraktorer.
En av fjorårets mer oppsiktsvekkende innovasjoner var
sideplogsystemet Caway montert på krokramme, noe som
gir en rekordbred plogbredde med mulighet for kombinasjon
med salteutstyr. Dette har blitt lagt merke til i hele Norge og
Sverige.
Vi kan nå stolt presentere vårt siste tilskudd i avdelingen
«NYHETER»
Det er kombinasjonsplogen DPD3700, som er bygget for å
kaste snøen både til høyre og venstre. Dette gjør plogingen
enda mer effektiv der snøen iblant må legges til begge
sider. Vi jobber allerede med en smalere variant av DPD,
3400, men vi er ikke helt ferdig med den i skrivende stund,
så den får dere lese om ved en senere anledning.

Bli med på vår enkle konkurranse, og du kan vinne en
deilig Mählers-jakke til vinteren.
Konkurransereglene er enkle. Svar på de tre
spørsmålene nedenfor:
1. Hva kalles Mählers nye kombinasjonsplog som
gjør det mulig å ploge både på venstre og høyre
side?
2. Mählers nye høytkastende plog DPH ble først
lansert med 3700 millimeters bredde. Hvilken
annen bredde kan du bestille den med nå?
3. Hvilken type lastsystem monteres Caway på?
(f.eks. hurtiglås, bøylebil, krokramme, osv)
Send inn svaret, ditt navn, din størrelse og hvor du
ønsker jakken tilsendt hvis det blir du som vinner, til
roar.wehn@mahlers.se. 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!
Vinnere fra forrige nummer: Snorre Rauhala og Anders
Johansson.

Ja, det var en kort oppsummering
av utviklingsarbeidet og hvordan
det gagner både kundene, som
blir mer effektive, og de som
ferdes langs veien, som blir
sikrere med mer effektiv ploging.

HUSK AT
VI OGSÅ ER I
FØLGENDE KANALER

FACEBOOK

facebook.com/mahlers.no

FLICKR

Med vinterlig og vennlig hilsen,

flickr.com/mahlers

Roar Wehn

YOUTUBE

salgssjef Mählers

www.youtube.com/MahlersOnline
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Ny kombinasjonsplog
fra Mählers fjerner snøen mer effektivt
Mählers fortsetter
det høye tempoet i
produktutviklingen,
og det siste nå er
DPD (DiagonalPlog
Dubbel), som er en
sikker og effektiv
kombinasjonsplog som
er konstruert for å kaste
snøen like bra til høyre
som til venstre.

De siste årene har sikkerhet vært et av mottoene i Mählers utviklingsarbeid, og i likhet
med andre diagonalploger har også DPD
fjærende skjærholdere. Dette innebærer en
kraftig redusert risiko for skader på plogen,
samt risiko for retningsendring ved påkjøring av oppstikkende hindringer eller om
plogen skjærer seg ned i underlaget.
– Mange av våre kunder har lang erfaring
med ploger med faste skjær og vet hvilke
risikoer som oppstår hvis plogen hogger inn
i veibanen, og derfor utstyrer vi den nye plogen med fjærende skjærholdere, sier Roar
Wehn, salgs- og markedssjef hos Mählers.

Roar Wehn sier at utviklingen av DPD
er basert på kundeønsker. Når vi var ferdig
med kravspesifikasjonene, gikk vi til tegnebordet og deretter til produksjon og testing
av prototyper. Siden årsskiftet har en rekke
førserieploger gått ut på sluttester på det
svenske og norske veinettet.
Serieleveranse av ferdig produkt forventes å skje høsten 2017, og Roar Wehn sier
at det allerede har begynt å komme inn bestillinger til neste sesong.

MÄHLERS
DPD KOMBINASJONSPLOG
+ Fås i to bredder, 3400 og 3700 millimeter
+ Stor vingehøyde i begge retninger, med en utforming som ruller snøen lett
+ Svingbar +- 37 grader og kaster bra i begge retninger
+ Fjærende skjærholdere for optimal sikkerhet
+ Positiv skjærende angrepsvinkel på 55 grader for effektiv ploging uansett forhold
+ LED-lys og reflekser for maksimal synlighet
+ Kan leveres med slapsskjær som tilvalg for maksimalt rent resultat
[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Ørjan testkjører den
nye DPD-plogen:

«Den beholder jeg gjerne»
4
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Som kjent avtar interessen for å prøve noe nytt med årene.
Med alderen har man fått erfaring med hva som fungerer best
– pluss at man blir litt mer makelig anlagt. Örjan Olsson, 51
år og med 30 år som plogbilfører, er med andre ord en svært
kritisk testfører av Mählers nye DPD-plog.
– Ja, denne beholder jeg gjerne. Den ligger stabilt og fint på
veien og kaster snøen svært godt.

Det var i 1987 at Örjan Olsson i Liden, noen produksjon, det kan han si etter flere dagers
mil nordøst for Sundsvall, startet for seg tungt snøfall.
– Jeg ploger fylkesvei 320 fra fylkesgrenselv som plogbilfører i en brukt Volvo N10.
– Jeg hadde Mählers-utstyr da også, sen mot Jämtland til Timrå. Det er ca. 6,5
en DP12. Den var bra etter datidens må- mil. I tillegg har jeg noen småveier i Timrå.
– Den fjærende skjærholderen gir etter
lestokk, men det var jo fast skjær på den
tiden, og man kunne ikke vri plogen. Det var både oppover og bakover. Det føles bra,
litt slag og bråk, men det gikk – man måtte samtidig som plogen ligger bra på veien.
Designen på plogen er likevel det beste,
være litt full av faen, ler Örjan.
ifølge Örjan.
I dag, 30 år senere, kjører
– Den kaster svært godt,
Örjan en fem år gammel
både til høyre og venstre. Fordi
Scania R560 for Huldt– Den kaster svært
den kaster vekk snøen så efmans Transport. Ploging
godt, både til høyre og
fektivt, blir det lite snø igjen til
og strøing om vinteren,
venstre. Fordi den kaster
sidevingen, og da blir sluttreveivedlikehold for Peab i
vekk snøen så effektivt,
sultatet bra.
sommerhalvåret. Og like
blir det lite snø igjen til
Det at plogen lynraskt kan stiletter jul fikk han Mählers
sidevingen, og da blir
les om til å kaste snøen til vennye DPD-plog (Diagosluttresultatet bra.
stre, har ikke Örjan hatt så stor
nalplog dobbel, som kan
kaste både til høyre og venstre). Eller ret- nytte av ennå.
– På min plogstrekning blir det slik at jeg
tere sagt en førserie av DPD-plogen som
sluttestes av kunder i vinter før serieproduk- ploger til høyre hele tiden. Men jeg har selvsagt hatt bruk for det når jeg skal rydde opp
sjonen starter til høsten.
i veikryss, for eksempel.
Kaster godt
Hva Örjan Olsson angår er plogen klar for
[ WWW.MAHLERS.NO ]

5

Markedets bredeste plog
gir bar vei i én omgang
Entreprenøren Mesta har ansvaret for det
meste av veinettet i Norge, og det dreier
seg om alt fra smale veier inn og ut langs
fjordarmer og opp til regelrette fjellveier. I
kontrakten til Mesta inngår også veivedlikehold av store Europaveier, og før vinteren
2016–2017 besluttet selskapet å kjøpe inn
ni av Mählers nyeste innovasjoner – Caway.
Et system som innebærer at en 5,5 meters sideplog festes til en krokramme, som
da også kan utstyres med saltspreder.
Hele systemet monteres på noen minutter, og omstillingstiden fra «vanlig» anleggsbil til plogbil er lynrask. I kombinasjon med
frontplogen oppnår man en total snøryddingsbredde på 7,5 meter, og det dekker
nesten hele bredden på en tofelts vei.
Sju av Caway-systemene brukes i Ro-

merikstraktene, og der er kravet såkalt «bar
vei». To av Caway-systemene brukes på E6
i Østfold-området, og Mesta regner med
å redusere antallet plogturer takket være
den rekordstore snøryddingsbredden man
oppnår, samtidig som lastebilen salter veien etter seg.
Caway sideplog består av tre separate
elementer for best mulig kontakt mot veibanen, den har fjærende stålholdere for
optimal sikkerhet, kan utstyres med ekstra
slapsskjær, og man kan regulere trykket
mot veibanen for optimalt resultat under de
rådende forhold. På grunn av bredden på
sideplogen og fordi det skal ligge en salttønne på flaket, kreves det at lastebilen er
av såkalt tridem-modell.
Den norske plogføreren Kjell Sveiven er

en av de som kjører med Caway, og han berømmer systemet for sin stabilitet og effektivitet. Når han kjører plogstrekningen, kjører han først med Caway-bilen, og deretter
kommer det en «vanlig» plogbil og sender
strengen ut av veien, før en tredje plogbil
tar av- og påkjøringsfeltene.
Et effektivt opplegg som øker produktiviteten betraktelig.
I Järfälla i Sverige tester Svevia en av
fjorårets prototyper, som den gang gikk i
Gävle-området, og også der er det positiv
utvikling.
Man må altså regne med å få se Caway
ploge langs de store veiene i tiden som
kommer.

FORDEL CAWAY
Effektivitet – Sideplogen har en bredde
på 5,5 meter, og sammen med en frontplog
kan man oppnå en total snøryddingsbredde
på hele 8,5 meter!
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
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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.

[ MÄHLERS NEWS ]

FAKTA
• Hydraulisk sideplog på 18 fot (5,5 m).
• Sitter montert på en krokramme.
• Oppbygd i tre deler samt slapsskjær.

Mählers nye
plassjef har
havnet i riktig spor

Selv om det ikke
har vært den mest
snørike vinteren så
langt, så jobbes det
på i Mählers fabrikk i
Rossön.

GJØR ET
FUNN

– Ja, vi har en hel del å gjøre, blant annet
ved å lage reservedeler til plogene som går
ute på markedet, sier Ulf Matiasson, nyansatt plassjef.
Ulf er født og oppvokst i Örnsköldsvik,
og før Mählers jobbet han som plassjef hos
Nordic Flanges AB i Örnsköldsvik, et selskap med ca. 40 ansatte som produserer
rørkoblinger i rustfritt stål for prosessindustrien.
– Selv om det er helt ulike produkter, ser
jeg omtrent de samme utfordringene her
som i den forrige jobben, sier Ulf.
– Å sørge for at det finnes materialer og
produksjonskapasitet på riktig sted til riktig
tid og at det leveres i tide, er nøyaktig samme prosess enten det er snakk om rørkoblinger eller snøploger.
Den forrige plassjefen, Patrik Johansson,
jobbet intensivt med å holde sammen alle
avdelingene, slik at man ikke mistet noe informasjon på veien. Ulf har som mål å fortsette på denne kursen, og han ser det som
en stor fordel at deler av salg, innkjøp og
konstruksjonsavdelingen er på fabrikken.

– Erfaringsmessig handler produksjonsledelse mye om god kommunikasjon mellom avdelingene, sier Ulf.
Ulf utdyper resonnementet ved å forklare at
det er viktig at produksjonen får vite om et
nytt produkt eller en større ordre i god tid.
Det øker mulighetene for at man rekker å få
frem materialer og tilpasse produksjonskapasiteten.
– Mitt mål er at Mählers skal fortsette å
være den ledende produsenten med beste kvalitet og service i alle ledd. Vi har flere nye spennende produkter og personale
med høy kompetanse, sier Ulf entusiastisk
mens vi går rundt og ser på den moderne
fabrikken.
Flyttingen fra kystbyen Örnsköldsvik til det
lille tettstedet Rossön ser ikke Ulf som noen
ulempe, tvert om.
– En av mine store interesser er skigåing,
og her i Rossön er det en fantastisk flott skistadion, så jeg mener helt klart at jeg har
havnet i riktig spor nå, sier Ulf med glimt i
øyet.

Nå kan du gjøre et skikkelig funn blant brukte og demokjørte
produkter samt visningsprodukter som vi selger ut til svært
gode priser. Dette er alt fra brukte produkter til produkter som
bare har vært utstilt på messer.
Gå inn på http://used.mahlers.se/ og gjør ditt neste funn.

[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Når det er storm på fjellovergangene, slaps i lavlandet, snøfokk og
meterhøye brøytekanter i nord, oppleves Mählers DPH-ploger som
«fortreffelige».

Vinterveiens virkelige helter
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– Du får det ikke bedre, sier brøytebilsjåførene.
På fylkesvei 830 mellom Fauske og Sulitjelma i
Salten i Nordland fylke, brøyter Andre Jenssen i
Jens Jenssen & Sønn AS vinterveiene for Mesta. Forholdene kan være varierte og vanskelige,
med mye vær og vind.
– Utfordringen er at det kan være regn og
slaps i Fauske, men at snø og storm slår mot
oss når vi kjører over åsene mot Sulitjelma. Da
er vår DPH3700-plog essensiell, sier Jenssen.

– Dette gjør at plogen tar bunnen godt, og
ved påkjørsel av for eksempel et kumlokk, fjærer
skjæret tilbake slik at man ikke merker noen ting
på bilen. De fleste andre produsenters høytkastende ploger har fast skjær, slik at bilen kan skli
ut sideveis i veibanen ved påkjørsel av en gjenstand, sier Jenssen.
– Jeg må nesten få lov til å berømme servicen til Mählers også. Ved en feil eller mangel
på plogen kommer serviceteknikeren på besøk
over natta – selv i jula! skyter han inn.

Ingen person- og materiellskader
Jenssen trekker frem plogens kastehøyde som
et stort fortrinn. Selv med brøytekanter opptil
2,5 meter klarer den jobben lett.
– I sidespeilet ser jeg at strømkablene langs
veien vibrerer når snøen fyker forbi. Det er helt
fantastisk. I tillegg er den meget stillegående.
Det er behagelig når man sitter i bilen i 50 mil
hver dag, sier han.
I samme åndedrag berømmer han plogens
fjærende og utløsende skjærholder, som reduserer faren for personskader og materielle
skader.

Fem meter snø
I samme område sliter Johan Eriksen i Eriksen
Buss og Maskin AS med fem meters snøfall i
måneden.
– Dette er et av stedene i landet med mest
snø. I løpet av en måned i desember og januar
kom det fem meter ned fra himmelen over Sulitjelma. Da er det store utfordringer med å bli kvitt
den, sier Eriksen.
Eriksen brøyter all kommunal vei, fortau og
bilvei, for Fauske kommune i Sulitjelma, samt
åtte kilometer fortau i Fauske for Mesta. Da han
så hvordan Andre Jenssens DPH3700 oppførte
[ MÄHLERS NEWS ]

seg, bestemte han seg for å anskaffe en selv.
– Plogen er splitter ny, jeg har rukket å bruke
den én gang, og førsteinntrykket er veldig bra.
Selv i lav fart kaster den snøen høyt. Inntil nå
har jeg hatt en lavt kastende plog av et annet
merke, og det skapte store problemer. Snøen
ble kastet rett i skavlen, og kom ned i veibanen
igjen bak bilen, i større klumper. Resultatet ble
verre enn det var, sier Eriksen.
I skrivende stund skal Eriksen montere sideforskyvning på plogen. Det hjelper ham på smale
veier.
– Vi brøyter blant annet en veldig smal vei
opp mot et skianlegg, og er avhengige av å snu
på den smale veien. Med sideforskyvning på
plogen slipper jeg å ligge helt i veikanten med
bilen. Hvis man gjør det, kan det verste skje,
det som skjedde meg på lillejulaften; hjulet kom
utenfor veibanen og bilen falt over på siden. Det
håper vi å slippe flere ganger, flirer Eriksen.
Fjord og fjell
Mange mil lenger nord, i Salangen kommune i Troms fylke, brøyter Erling Reingjerskog
fylkes- og kommunevei for Mesta med sin

De fleste andre produsenters høytkastende ploger har fast skjær,
slik at bilen kan skli ut sideveis i veibanen ved påkjørsel av en gjenstand.
DPH3700. Også han har vekslende forhold,
med fjelloverganger, åser, skog, og kronglete
veier i lavlandet.
– Kommuneveien følger fjorden og er smal
og kronglete. Her er det rasfare, og vanskelig å
brøyte tilfredsstillende. Her er det et stort pluss
at plogen stikker mer ut på høyre side enn hos

andre plogmerker. Det gjør at jeg får rensket
veien bedre, og det er viktig når den er såpass
smal, sier Reingjerskog.
Over åser og fjell er det ofte snøfokk. Autovern
gjør at snøen legger seg i veibanen, og skaper
trafikkfarlige situasjoner, spesielt for personbiler.

– Da er det godt å vite at plogen kaster snøen
godt opp og bort. Samtidig gjør plogens innstillinger at den går støtt etter veien. Den flyter
godt, og hopper ikke. Jeg plages ikke med noen
ting, smiler Reingjerskog.
Tekst: Stian Moan Folde

T!

VERDENSNYHE

Vi er rimelig trygge på at denne New Generation Scania er verdens
første som leveres som brøytebil. I et langt og tett samarbeid med
Scania, kan vi nå presentere brøytefestet til nyeste versjon bil fra Scania. Bil er solgt av Scania i Tromsø, og brøyteutstyret er montert hos
Scania på Bardufoss ved Thor Hermann Sundquist. Lykkelig eier av
bil er Roy Reiholdsen og BMS.
Vi tror dette festet vil bli tatt godt imot ute hos kundene, da det er
første gang brøytefester for Scania leveres uten buffertstag. Dette
gjør at bilene før en bedre bakkeklaring, og man slipper dette med å
ta disse stagene av på sommeren.

[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Ny plog for traktor:

Den mindre DPH-plogen
gjør like stor nytte

Mählers høytkastende diagonalplog DPH3700 gjorde suksess sist vinter. Nå har «lillebroren»
kommet, DPH3400 – med samme robuste konstruksjon som DPH3700, men 300 mm smalere.
– Det fungerer utmerket. Sidevingen gikk i stykker for en stund siden, men da oppdaget jeg
at vi ikke trenger den, siden vi kjører med DPH-plogen, sier Peter Nilsson hos JJS Transport i
Sundsvall.

JJS Transport ble startet av Janis Spurins for ter og en unik design som gjør at snøen kastes
seks år siden og har i dag to ansatte. Som- høyt og langt.
merhalvåret, det vil si april til november, tar de
på seg landbruksoppdrag gjennom Maskinrin- Ingen brøytekanter
gen.
Til tross for den noe merkelige vinteren – «I
– Det er hovedsakelig naturgjødselhånd- januar hadde vi ikke en eneste plogdag, vi bare
tering. Jeg har to traktorer – en Fendt 820 fra strødde» – så har det blitt en hel del ploging i
2008 og en splitter ny Fendt 828 – og av utstyr februar. Og det er Peter Nilsson som har kjørt
har vi en Samson gjødselvogn
DPH-plogen på Alnö.
på 18 kubikk, fronttanker og
– Til å begynne med var
lessevogn, sier Janis.
det
litt uvant at plogen er så
Til å begynne med var det
høy, men det gikk fort over.
litt uvant at plogen er så
To distrikter
Og den kaster virkelig bra!
høy, men det gikk fort over.
Om vinteren ploger og strør
Spesielt når man kommer opp
de veier i to distrikter på Og den kaster virkelig bra!
i ca. 35 km/h, da blir det ingen
Peabs driftskontrakter. Blant Spesielt når man kommer
brøytekanter igjen for sidevingen, sier Peter.
annet en ca. sju mil lang stre- opp i ca. 35 km/h, da blir
Ifølge Peter kommer DPH-plkning på Alnö og åtte mil med det ingen brøytekanter
ogen mest til sin rett i noe
vei i Bergsåker og Kovland. igjen for sidevingen
høyere hastigheter på landevFendt 820 har gått på Alnö i
vinter, og den er utstyrt med Mählers nye høyt- eien, men den får godkjent også i lavere haskastende DPH-plog, som har en bredde på tigheter og i tettbebygde strøk.
3,4 meter, samt sandvogner foran og bak som
– Da fungerer den som en vanlig Mählerstotalt rommer 15 tonn sand. Plogen er oppføl- plog, og det er jo ikke ille heller, ler Peter.
geren til fjorårets populære nyhet, DPH-plogen for lastebil. Den har en bredde på 3,7 me10

[ MÄHLERS NEWS ]

Flexiway II

– øverst på Mickes ønskeliste

Føreren Mikael «Micke» Sundman på veikontoret visste
nøyaktig hvilken plog han ville ha på sin nye Scania: en
Flexiway II. Men det stilles krav til anbud, og i anbudet fra fra
veisjefen Peter Särnholm sto det «Flexiway II eller tilsvarende».
– Nå ble det i alle fall originalen, og det er vi svært fornøyd
med, sier Peter Särnholm.

Det har ikke vært mye snø i Karlskoga i vinter, men akkurat denne dagen laver snøen
ned. Store, tunge og våte snøflak straks blir til
slaps, som senker trafikken og i verste fall kan
stoppe fremkommeligheten helt.
Peter Särnholm har mobilisert alt han har av
mannskap og maskiner, der han kan stille med
tre lastebiler – to med Rossöplogen, hvorav
en med sidevinge, samt den nye Scania R450
Tridem med Flexiway II – to veihøvler, fire hjullastere, en traktor samt innleide entreprenører.
– Vi har ansvaret for 16 mil bilvei i Karlskoga,
der to mil skal strøs og saltes, samt åtte mil
gang- og sykkelveier, sier Peter mellom telefonsamtalene denne hektiske dagen.
Vanskelige væromslag
I en annen pause mellom telefonsamtalene
forteller Peter at det egentlig ikke er de store snøfallene som koster manntimer og penger. Konstante væromslag mellom minus- og
plussgrader er mye vanskeligere og skjer oftere.
– Som her i uken ... Det var sinnssykt så glatt
det plutselig ble! Det lå en tynn ishinne på alt.

Den dagen kjørte vi ut 300 tonn sand på 15
timer.
Da Mikael Sundmans gamle lastebil skulle byttes ut i sommer – en 03-modell med manuell
girkasse mot en ny med automat- og padlegir –
var han ganske bestemt på hvordan den skulle
utstyres. Skråstilt instrumentpanel måtte det
være, samt fire kameraer for optimal sikkerhet.
Fleksibel i byen
– Og så ville jeg ha en Flexiway II. Jeg hadde lest om den i en bransjeavis og så at det
var akkurat hva jeg trengte. Sideforskyvningen
gjør den fleksibel i bytrafikken og i alle rundkjøringer, og så slipper man jo sidevingen, da.
Sidevingen var et nødvendig onde for Mikael.
Man trengte den for å få et bra resultat, men du
måtte hele tiden følge med i bakspeilet.
– Etter en dag med hodevridning var man
rimelig stiv og støl i nakken.
Ikke like trøtt
Sideforskyvningen er ikke den eneste funksjonen Mikael liker. Med Flexiway II kan han også
stille inn et bestemt trykk på plogen mot un[ WWW.MAHLERS.NO ]

derlaget.
– Det blir en stor forskjell sammenlignet
med en plog i flytposisjon. Med Flexiway blir
det helt rent, også når snøen er hardpakket.
Det har blitt en helt annen hverdag for Mikael
Sundman etter at han byttet lastebil og utstyr.
– Ja, det er som natt og dag. Jobben går
raskere og blir bedre utført. Dessuten har arbeidsmiljøet blitt bedre – selv om dagene blir
lange innimellom, så er jeg ikke like trøtt som
jeg kunne bli tidligere.
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Mottaker:

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!

TEAM MÄHLERS

Roar Wehn

Mats Skoglund

Urban Jonsson

Mikael Modin

Per-Hugo Mikalsen

Markeds- og salgssjef

Salgsspesialist

Salgsspesialist

Salgsspesialist

Salgsspesialist, Norge

roar.wehn@mahlers.no
+47 909 35 698

mats.skoglund@mahlers.se
+46 670-65 04 10

urban.jonsson@mahlers.se
+46 670-65 04 23

mikael.modin@mahlers.se
+46 624-512 355

per-hugo.mikalsen@mahlers.no

+47 917 083 09

REDSKAPSSYSTEMER FOR ØKT LØNNSOMHET
Mähler og Söner Norge AS Vollmarka 3A, 7224 Melhus | Tlf 0047-90935698 | www.mahlers.no | Email roar.wehn@mahlers.no

