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Én bil brøyter over
åtte meter bred vei
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Mählers utvider sortimentet
med friksjonsmåler

SPH
Høytkastende sideplog

”Telefonledningene
svaiet”

– Sid 3 –

– Sid 8 –

– Sid 9-11 –

Etter sol kommer ...
Nei, det er ikke regn, men snø jeg tenker på.
Vi har nå hatt to rekorder etter hverandre, først en rekordvinter der
mange av oss fikk oppleve snømengder som i gamle dager, og så fikk
vi en sommer med så mye sol og varme som vi ikke har sett maken til.
Med dette i tankene har vi i Mählers forberedt oss på nok en snørik
vinter ved å produsere ploger som aldri før. Vi står dermed klare til å
dekke deres behov.

HUSK AT
VI OGSÅ ER Å FINNE I
FØLGENDE KANALER

Det er imidlertid ikke bare mengden vi har tenkt på. Vi har også jobbet
beinhardt med produktutviklingen, og vi kan nå stolt presentere to
nyheter før vintersesongen setter inn.
Den nye høytkastende sideplogen SPH ble testet med svært gode
resultater i fjor vinter, og på side 5–7 kan du lese hva en av testsjåførene
syntes om plogen.
Et annet spennende produkt er friksjonsmåleutstyret TWO, som raskt
har blitt et etterspurt produkt i vårt brede sortiment. Les mer om TWO
her ved siden av.

FACEBOOK

facebook.com/mahlers.no

INSTAGRAM

instagram.com/mahlers_norge

FLICKR

Velkommen til enda en interessant utgave av
Mählers News, der du kan lese om siste nytt
hos Mählers og langs veiene.

flickr.com/mahlers

YOUTUBE

www.youtube.com/MahlersOnline

Roar Wehn
salgssjef Mählers

Håkon Mathiesen, Lars Johansen, Oivind Smalås, Kennet Horpestad, Alf Lysberg, Fredrik Olsen, Bjørn Ove Thomassen & Vidar Jansen.

Mahlers representanter
for Rasco og TWO
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Ettersom Mahlers er blitt representanter for Rasco og TWO
i Norge og Sverige, ble første steg i å styrke vårt service
apparat i Norge igangsatt den 25 og 26 september. Da ble
en gjeng håndplukkede mekanikere fra 7 Ulike firmaer, tatt
med på Fabrikk opplæring til Rasco i Kalinovac i Kroatia.
Det var en gjeng med positive folk som satte pris på å
kunne gå inn i detaljer på Rasco sprederne.
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Mählers utvider sortimentet
med friksjonsmåler
Mählers fortsetter å utvide sortimentet og tilbyr nå friksjonsmåleutstyret TWO (Traction
Watcher One), en anordning som kobles på valgfritt kjøretøy og som består av hjul som
felles ned mot veibanen for å måle friksjonen.
Nylig fortalte vi at vi har inngått en avtale om å selge Rasco
isbekjempelsesutstyr, som blant annet inkluderer en
rekke varianter av salt- og sandspredere samt spyle- og
feieutstyr for vei. Nå kommer vi med neste produktnyhet.
Med lanseringen av friksjonsmåleutstyret TWO utvider vi
sortimentet ytterligere.
– Det føltes naturlig å ta dette produktet inn i sortimentet.
Med dette blir vi en komplett leverandør som kan dekke
de fleste utstyrsbehovene til veiholderne, sier
Vidar Jansen, Mählers Norge.
Produktet er allerede godt kjent i bransjen, og
det er stor interesse fra flere veidistrikter.
– Vi har allerede solgt 135 TWO-enheter, noe
som bare bekrefter interessen der ute. TWO er
konstruert for måling både på veier og flyplasser.
For bruk på vei monteres TWO slik at målehjulene
står rett ut bak kjøretøyets venstre hjul. Flyplass
versjonen har målehjulet plassert midt mellom
kjøretøyets hjul. TWO leveres også på tilhenger,
sier Vidar Jansen.

Det betyr at produktet også kan brukes for gang- og
sykkelveier.
– Under transport løftes de to hjulene fra underlaget.
Enheten senkes automatisk til måleposisjon når en
måling startes. Hele prosessen – løfting, senking og
bakkestyring – styres av ett Dataprogram. Operatøren
trykker bare på START eller STOPP-knappen, sier Vidar
Jansen.
Ta kontakt med Mählers
for å få mer informasjon
om
friksjonsmåleren
TWO.

Med dette blir vi en
komplett leverandør
som kan dekke de fleste
utstyrsbehovene til
veiholderne
VIDAR JANSEN,
MÄHLERS NORGE

Friksjonsmåleren er svært lett å bruke og
måler friksjon i hastighetsområdet 2–110 km/h.

[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Én bil
brøyter over
åtte meter
bred vei

På E6 Romerike nord for Gardermoen går et spektakulært
"brøytetog". Kun to biler brøyter fire felt motorvei i ett drag.
Èn av bilene alene tar over åtte meters veibredde, med en 5,5
meter lang Mählers Caway sideplog. Den lange sideplogen
føyer seg til og med etter veiprofilen.
Tekst og foto: Jørn Søderholm, Anleggsmaskinen AM.no

4

[ MÄHLERS NEWS ]

[ WWW.MAHLERS.NO ]

5

Bedre sikkerhet, ingen tvil. Her er det
ingen som får sneket seg imellom.
Den brede plogen er en effektiv hindring.
Jeg føler det mye tryggere å kjøre sånn.
ESPEN FLESVIG, BRØYTESJÅFØR

DAL/EIDSVOLL: – Jeg hadde en bil med en kjenning bak
her tidligere i dag. Han sa kan ikke kunne se forskjell på
der frontplogen og der sideplogen hadde gått. Det er en
bra attest.
Espen Flesvig (29) følger nøye med i speil og vinduer,
som alle brøytesjåfører bør gjøre. Scaniaen tilhørende
transportfirmaet SLT AS brummer lavmælt av gårde med
cruisekontrollen satt på 37 km/t.
Caway sideplog
Denne bilen har litt ekstra å følge med på. Ute på høyre
side har han en over fem meter lang Mählers Caway
sideplog. I kombinasjon med et Rossö frontskjær dekker
denne ene bilen 8,5 meters veibredde. Han kjører i par
med en innleid bil som rydder ytterst. De to bilene gjør en
brøytejobb som ellers krever tre biler der det kjøres med
"vanlig" 45 sideplog.
Å kjøre med én bil mindre har nødvendigvis noen økonomiske fordeler for entreprenøren. Men ute på veien er
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det først og fremst sikkerheten og effektiviteten som har
blitt bedre.
– Bedre sikkerhet, ingen tvil. Her er det ingen som får
sneket seg imellom. Den brede plogen er en effektiv hindring. Jeg føler det mye tryggere å kjøre sånn, sier Espen
Flesvig.
Kjører for Mesta
Han er inne i sitt andre år bak rattet i bilen, og første sesong med den digre sideplogen. Forrige sesong var det
stort sjefen sjøl, Kjell Arne Sveiven, som kjørte.
SLT AS kjører UE for Mesta på E6 på kontrakten Romerike
Nord. Brøyteutstyret tilhører Mesta.
– Veldig godt fornøyd. Vi ser noen store fordeler med
dette, og ingen ulemper. Når vi kjører inn på naboroden
for å snu hender det vi møter de som brøyter i Oslo, ned
mot Skedsmokorset. Der kjører vi to biler på samme vei
som de kjører fem biler med bare frontploger. Det er lettere å koordinere to biler enn fem, sier Kjell Arne Sveiven.

[ MÄHLERS NEWS ]

Montert på krokramme
Caway-systemet består av en sideplog på 5,5 meter,
montert på en krokramme sammen med saltspreder. Hele
enheten monteres og demonteres på et kvarter. Bilen må
være en tridembil med brøytepåbygg med strøm- og hydraulikkuttak, men trenger ikke eget sideplogopplegg.
Sideplogen er bygd opp av tre separate elementer som
følger profilen i veien. Seks 915 mm hardmetallskjær står i
individuelle fjærende holdere, mens seks slapseskjær bak
stålene soper med seg siste rest fra veibanen.

er personbilistene mer forsiktige og holder seg bak, sier
sjåfør Espen Flesvig.
Prosjektleder Morten Wålberg i Mesta er så langt godt
fornøyd med både resultat, økonomi og sikkerhet.
– Med stor sideplog sparer vi én bil pr brøytelag. Færre
kjøretøyer gir bedre økonomi og er bra ut fra et miljøhensyn. Brøytetoget på E6 blir kortere. Vi får også et bedre
resultat med denne enn ved å kjøre med sideploger uten
slapseelementer. Dessuten hører vi fra sjåførene at de
opplever det som positivt med tanke på sikkerheten. Det
er mange positive effekter på én gang, sier Wålberg.

Plogstyring
Gjennom plogstyringen justerer sjåføren opp og ned, inn
og ut, trykk mot veien samt slapseelement. Akkurat som
på en frontplog.
– Hvilke særskilte hensyn må man ta når man kjører med
drøyt fem meter sideplog stikkende ut?
– I av- og påkjøringsramper må man følge med litt ekstra. Men folk ser at jeg er bred, og tar mer hensyn. Nå

[ WWW.MAHLERS.NO ]

7

NY

SPH - HØYTKASTENDE
SIDEPLOG
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SPH Sideplog Høytkastende er Mählers nyeste produkt
i den høytkastende H-serien. Halepartiet er optimalt
utformet for å kaste snøen langt og høyt fra veikanten,
uten å bygge høye brøytekanter. Kan enkelt bygges om
til 10, 12, 14 og 16 fots utførelse ved at den fremre
delen av plogen byttes ut. Det er en stor fordel
når plogen skal brukes på lastebiler med ulike
innbyggingsmål.

Sideplogen skal i arbeodsposisjon hvile på en høyderegulærbar slitsko eller hjul. Forran er plogen utstyret
med flyttbar innfesting for tilpassing av fremre sideplogfeste og ved konflikt med høvelskjær på biler med kort
hjulavstand. Som ekstra sikkerhet sitter en stålwire mellom plog og festet.
SPH-plogen ble teset i tøffe forhold sist sesong, og
dette kan dere lese om på de neste sidene.

SPH

+ Kaster snøen høyt og langt allerede ved lave hastigheter
+ Unik design gir rette brøytekanter og hindrer at
snøen «ramler tilbake» i veien
+ En og samme grunnmodul som enkelt bygges
på for å få fire ulike lengder
+ Sikkerhetswire som ekstra sikkerhet
+ Kan utstyres med hjul eller slitesko

STANDARD
• Hjulutstyr: Mindre støy og mindre
stålslitasje som en følge
• Posisjonslys/7-polet kontakt
• Opphengsanordning

OBS!
For å passe til lastebilen kreves at fremre sideplogfeste og at hydraulisk
forlengelse modell US-84 og parallellogram monteres.
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”Telefonledningene
svaiet”
Vinteren 2017–2018 var en av de mest snørike på lenge nord i
Skandinavia, og det var også perfekte forhold til å teste Mählers
nye høytkastende sideplog SPH. En kald februardag møtte
Mählers News’ utsendte en av testpilotene, Pelle Eriksson,
sjåfør hos Engqvist Åkeri i jämtlandske Tåsjö.
[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Det er de som
tror at vi har
kjørt med
snøfreser
når de ser
brøytekantene,
men det er
utformingen til
den nye plogen
som gjør dette
PELLE ERIKSSON,
ENGQVIST ÅKERI
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Pelle kjører transportselskapets Volvo FH480 6x4,
som brukes både i lavtliggende og høytliggende områder. Plogstrekningen begynner i Rotnäset og går opp i
høyden og inn på fylkesvei 815, som er den siste strekningen på plogturen som er på 210 km tur/retur. Snuplassen oppe ved Härbergsdalens fjellgård ligger på
ca. 500 meters høyde, mens fjelltoppene på Silkentjakke ligger på rundt 1200 meter. Det er med andre
ord fjellterreng vi snakker om, og til dette er Volvoen
utstyrt med en Mählers spissplog fra 80-tallet.
– Det er egentlig to grunner til at vi kjører med
spissplogen. Det ene er for at vi lettere skal kunne ta
oss gjennom de harde skavlene som danner seg her
på fjellet, og det andre er at vi ikke kommer gjennom
broen i Svansele med en annen plog.
– Se her, vi har til og med kappet plogen og tilpasset
formen for at den ikke skal ta borti rekkverket på broen,
sier Pelle og peker på modifiseringen.
Som om man har brukt en snøfreser
Når vi er på besøk, er det bare lettere rensking som
står på agendaen, da det har blåst inn litt snø i veikantene på natten, og på enkelte partier kan Pelle heise
spissplogen og bare ploge med sideplogen.
Pelle holder en forholdsvis lav fart på den svingete

veien, men Mählers nye sideplog kaster likevel snøen
enkelt over de høye brøytekantene.
– Du ser jo selv hvor godt vingen kaster, sier Pelle
fornøyd når vi stopper på snuplassen oppe ved Blomhöjden.
– Jeg skvatt faktisk til første gangen jeg testet vingen,
sier Pelle, da jeg så telefonledningene svaie av snøen
som sideplogen hadde slengt opp.
En annen fordel som Mählers sideplog SPH har og
som vi får se, er at brøytekantene blir svært rette, nesten vertikale, faktisk.
– Det er de som tror at vi har kjørt med snøfreser når
de ser brøytekantene, men det er utformingen til den
nye plogen som gjør dette, sier Pelle og peker på plogens konstruksjon.
Når vi har snakket ferdig og tatt noen bilder, må Pelle
ta returen på Blomhöjdsvägen, og så er det Härbergsdalen som gjenstår før han kan kjøre de 105 kilometerne hjem igjen.

[ WWW.MAHLERS.NO ]
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Avsender:
Mähler og Söner Norge AS
Vollmarka 3A
7224 Melhus

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

Mikael Modin

Markeds- og salgssjef

Utesäljare Produkter

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

mats.skoglund@mahlers.se
+46 624-51 23 62

El- og Hydrauliksupport /
Teknik

Vidar Jansen

Urban Jonsson

Per-Hugo Mikalsen

Produktsjef,
Rasco & TWO

Försäljare Produkter/
Eftermarknad

Salgsspesialist, Norge

vidar.jansen@mahlers.no
+ 47 480 28 460

urban.jonsson@mahlers.se
+46 624-51 23 61

+47 917 083 09

mikael.modin@mahlers.se
+46 624-51 23 55

per-hugo.mikalsen@mahlers.no
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