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EN SPENNENDE
OG UTVIKLENDE BRANSJE
Å få være med å utvikle en ellers så tradisjonell bransje, er
det mest spennende og utviklende jeg noensinne har gjort.
I mine 6 år hos Mählers har det gått rasende fort. For å
forbedre sikkerheten for kundene og alle øvrige trafikanter,
har vi montert fjærende skjærholdere som standard på alle
våre frontploger.
Vi har tilpasset det nyeste styresystemet MC3 for å kunne
styre både lastebilens tippflak og alt plog- og høvelutstyr
med én eneste spak. Dette betyr færre betjeningskontroller,
noe som gjør førerens hverdag betydelig enklere. At man
dessuten kan justere styresystemet og få support via
mobilnettet, er prikken over i-en.
Vår nyeste innovasjon, en feievals som er utviklet for bruk
både på lastebil, traktor og hjullaster, er også et spennende
produkt som vi har stor tro på. Akkurat denne feievalsen kan
du lese mer om i dette magasinet. For øvrig finner du alle
nyheter og produkter på hjemmesiden.
Velkommen inn på www.mahlers.
se! Hvis du skulle ha spørsmål, må
du gjerne ta kontakt med meg eller
mine dyktige kollegaer.

Kraftig kost til
SOP-LB2800 er en hydraulisk, roterende kost
som er tilpasset for bruk på både lastebiler og
hjullastere. Kosten har en «aktiv» flytposisjon
som gir balansert trykk mot bakken, og som
følger veiens konturer. En unik funksjon som gir
riktig trykk jevnt over hele kosten, uavhengig av
hvordan kjøretøyet er plassert. I tillegg bidrar det
til lengre levetid for valsen.
- Testene våre viser at aktiv flytposisjon gir
betydelig besparelse av børstene og høyere
effektivitet, sier Oscar Nyberg, konstruktør hos
Mählers, som har vært med i utviklingen av den
nye kosten.
Andreas Ottosson, Ottossons Åkeri AB, er en
av entreprenørene som har testet LB2800
på selskapets Ljungby L13, og han bekrefter
at levetiden er unormalt lang for denne typen
feievalse.
- Ja, vi har kjørt mange mil ekstra med denne
kosten sammenlignet med andre typer, og det,
kombinert med god kapasitet, lover godt for
Mählers nye kost, sier Andreas.
LB2800 kost kan vris ±35º, og den kan utstyres
med sideforskyvning og vanning skjer via separat
vanntank på bilen. Kosten er designet for å være
enkel å vedlikeholde, og børstene byttes raskt
med noen enkle håndgrep.
- Børstenes levetid og kort vedlikeholdstid gjør
at vi kan utnytte den intensive feiesesongen
maksimalt, sier Andreas Ottosson.

Roar Wehn
salgssjef Mählers

REDAKSJON
Ansvarlig utgiver: Sten Strömgren Layout: Maria Persson
Forfattere: Stian Moan Folde & Gunnar Sundell
Fotografer: Ole Martin Wold, Sten Strömgren & Andreas Eriksson

O
!
SS

INSTAGRAM

LG

facebook.com/mahlers.no

FØ

FACEBOOK

instagram.com/mahlers_norge

FLICKR

flickr.com/mahlers

YOUTUBE

www.youtube.com/MahlersOnline

2

[ MÄHLERS NEWS ]

N
Y
H
ET

lastebil og hjullaster

TEKNISK INFORMASJON
Type
Utformet for lastebiler og hjullastere
Kostens bredde (mm, rettstilt):
Minste feiebredde (mm):
Minste transportbredde (mm):
Maksimal vridning (°):
Omkrets, børster (mm):
Hydraulikkstrøm (l/min):
Grunnvekt (kg):
Bakkeklaring, maks. hevet (mm):

SOP-LB2800
2 800
2 350
3 025
±35
Ø915
40-80
850
200
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Mählers i manesjen
Mählers er bankers hos Stein Joar Lindsethmo på Skage ved Namsos.
– Har du først prøvd det er det ingen vei tilbake. Produktene er en fryd
å bruke, sier han.
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Produktene
tilfredsstiller mine
behov til det ytterste,
og det er bare å skryte
av servicekapasiteten
og deletilgangen.
STEIN JOAR LINDSETHMO,
LINDSETHMO TRANSPORT AS
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2009. Året da filmen Max Manus vant sju Amandapriser, og
Tjostolv Moland og Joshua French ble dømt til døden i Kongo,
ble en ny standard satt i Namdalen, distriktet som samler tolv
kommuner lengst nord i Trøndelag. Dette var året da daglig leder i
Lindsethmo Transport AS, Stein Joar Lindsethmo, for første gang
anskaffet seg et Mählers-produkt.
– Siden har jeg ikke kjøpt annet vinterutstyr enn Mählers. Jeg har
to DPD-3700 diagonalploger, og disse er en sann fryd å bruke.
Det er lettvint og brukervennlig, og hvis jeg kjører inn i noe som
ligger i veibanen, så fjærer stålet på ploget, forteller Lindsethmo.
Med Rasco på laget
Lindsethmo brøyter og strør fylkes- og kommuneveier for Veidrift
AS og Overhalla kommune, til sammen tre roder på totalt 63
kilometer. Veiene er smale, svingete, og ikke minst bratte.
– Derfor er DPD-plogene perfekte. De er svært fleksible, og passer
mine behov veldig godt, ettersom jeg er avhengig av å svinge
ploget og kaste snøen over på motsatt side, sier Lindsethmo.
En Rasco sandstrøer, levert av Mählers, og et Mählers høvelskjær,
er også montert på en av bilene hans, en Volvo FH16.
– Jeg valgte den største kassen på tolv kubikk til strøeren,
for å slippe å fylle sand for ofte. Kassen har vibrator på både
kasse og trakt, og fungerer meget bra. Den er enkel i bruk, og
sandmengden blir alltid riktig, sier Lindsethmo. Og høvelskjær, har
en egen historie i Namdalen.
Savner ingenting
1992. Året startet med til nå tidenes verste storm på det norske
fastlandet, Nyttårsorkanen. Året da Danmark vant EM i fotball for
menn og Iron Maiden utga Fear of the dark, ble også en standard
satt i Namdalen. Dette var året da Lindsethmo Transport så
dagens lys, og et midtmontert høvelskjær for første gang varsomt
strøk over asfalten i Namdalen.
– Min far startet bedriften med en tippbil påmontert distriktets
første midtmonterte høvelskjær. Han brøytet om vinteren, og
kjørte asfalt om sommeren. Det gjør vi fremdeles. Jeg bruker
høvelskjær fra Mählers på bilene mine, sier Lindsethmo.
Skjæret han sikter til er av typen HB3N, og har stått på en Volvo
FH16 2013-modell, helt siden den ble innkjøpt, splitter ny. Det
var på denne bilen han fikk sin første Mählers-plog, og har siden
etterlatt seg kun en hvirvelvind av snørøyk og en upåklagelig
kjørebane.
– Produktene tilfredsstiller mine behov til det ytterste, og det er
bare å skryte av servicekapasiteten og deletilgangen. Mählers er
slitesterke produkter, de er konkurransedyktige på pris, og har
fabelaktig oppfølging, avslutter Lindsethmo.
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«Det er en
interessant
utfordring
å planlegge
produksjonen
i en sesongbransje»
JOAKIM SJÖDIN,
PRODUKSJONSSJEF, MÄHLERS

Vi har kommet til slutten av juni, og Mählers fabrikk i jämtlandske Rossön produserer
vinterredskaper for full maskin. Det som produseres, bygger på en prognose og
settes på lager, og nå venter selskapet på konkrete bestillinger for å kunne ferdigstille
produksjonsplanen for resten av året.
– Det å planlegge produksjonen for sesongavhengige
produkter og ikke vite nøyaktig hvor mange bestillinger
som kommer inn, er en interessant utfordring, sier
Joakim Sjödin, ny produksjonssjef hos Mählers.
Joakim vet hva han snakker om, da han har jobbet
som innkjøper hos Mählers i fire år. Spørsmålet på
denne årstiden er alltid: Hvilke og hvor mye materialer
skal vi bestille, og hvilke ressurser trenger vi til
monteringsarbeidet? Det er viktig informasjon både
internt og for alle leverandørene, som i sin tur må rekke
å levere.
– Vi må starte sommeren med å lage produkter basert
på prognoser, som bygger på tidligere salg, for å kunne
levere når salget av vinterprodukter tar av til høsten. Da
vil kundene ha produktene «nå» og ikke «senere», sier
Joakim.
Dette betyr at vi sørger for en viss grunnbeholdning, og
det gjøres med den ordinære arbeidsstyrken bestående
av 7 montører og 2 lagermedarbeidere som jobber
året rundt på fabrikken. Etter hvert som sesongens
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bestillinger kommer inn, legger Joakim inn dette i
produksjonsplanleggingen. Når alt er på plass, ser
han om det vil kreves ytterligere ressurser for å klare
leveransene.
– Vi har allerede fått en del bestillinger fra de største
kundene, men jeg må se hele bildet før jeg bestemmer
meg for å hente inn ekstra personale, sier Joakim.
I tillegg til Mählers komplette redskapsprogram med
snøploger, høvelblader, grusstrengspredere, fester
m.m., produserer de også feievalser og gaffelstativer
for engcon og Drivex ved fabrikken i Rossön. Disse
produktene er imidlertid ikke så sesongavhengige, og
produksjonen er basert på kundebestillinger.
Vi avrunder besøket i produksjonen ved å gå en runde
i fabrikken, og det hersker ingen tvil om at Mählers
gjør seg klar for en snørik vinter. På rad og rekke står
det ferdige ploger som blandes med «kropper» til det
som skal bli ferdige produkter. Kanskje står en av disse
allerede foran på din maskin når leser dette?
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Mählers smarte og
sikre styresystem
styrer alt utstyret på lastebilen

H
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Etter et par års utvikling og harde tester er Mählers nye proporsjonale styresystem
MC3 nå endelig for salg. Systemet er utviklet for mykere og sikrere styring samt bedre
fingertuppfølelse når man ploger, høvler, salter, gruser eller tømmer tippflaket.
MC3 er bygget for fjernsupport der man via
mobilnettet kan koble til styresystemet og få
teknisk support, uansett hvor man måtte befinne
seg. MC3 oppfyller dessuten den nyeste og
ledende maskinsikkerhetsstandarden NSEN ISO
13849, som gjør det til et av markedets sikreste
styresystemer for veivedlikeholdsprodukter.
– Oppdraget var å utvikle et modulært styresystem
med fokus på den riktige følelsen, ergonomi og
høyeste sikkerhet. Det mener både vi og kundene
at vi har lykkes med, sier Ingemar Nyberg, adm. dir
hos Mählers og prosjektleder for MC3.
MC3 er et proporsjonalt styresystem, som betyr at
alt plogutstyret kan styres trinnløst. Programvaren
i MC3 er dessuten tilpasset for å støtte styring av
andre funksjoner, som for eksempel tippflak, m.m.
– Det er akkurat det vi mener med modulært,
og ambisjonen er at MC3 skal klare å styre alt
ekstrautstyr på lastebilen, sier Ingemar Nyberg.
Selve styringen av plogen og det øvrige utstyret
skjer via MIG2, en ergonomisk og flerfunksjonell
styrespak som opprinnelig ble utviklet for å styre
engcons tiltrotatorer for gravemaskiner.
– Ja, vi hadde allerede en fantastisk god styrespak
i «familien», så da trengte vi ikke
gå langt for å kunne dekke
også Mählers’ behov, sier
Ingemar Nyberg.

Support og oppdatering av programvare på MC3
kan gis via appen «Mählers Control System 3», som
kan lastes ned på en Android-telefon via Google
Play. Deretter ringer kunden til supporten, som
kobler seg opp til MC3, uansett hvor lastebilen
står.
– Verkstedet kan dermed lese av feilkoder,
gjøre
justeringer
i
systemet,
sende
programvareoppdateringer o.l., uansett hvor
lastebilen står. Dette vil spare en for mange
unødvendige turer til verkstedet, mener Ingemar
Nyberg.
MC3 er blitt testkjørt av 16 kunder i Sverige og
Norge med gode resultater, og kommer for salg
våren 2019.
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EGENSKAPER Mählers MC3 styrsystem & MIG2 joystick
BRUKERVENNLIGHET
+ Proporsjonal styring gir myk kjøring
+ Ergonomisk spak med et flerfunksjonelt
kontrollpanel montert på et
komfortabelt armlene gir
behagelig betjening
+ Simultan styring av funksjoner
effektiviserer kjøringen
+ Doble potensiometere for parallell
regulering av konstanttrykkfunksjoner
øker presisjonen.
+ Android-app for fjernsupport og
oppdatering av styresystemet
via mobilen forenkler supporten
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FUNKSJONALITET

+ Tippflak-styring, mulighet for tilpassing
til ulike påbygg
+ Modulært, lett å bygge ut med
ekstra moduler
+ Aktivering av salt-/sandspreder samt
mulighet til å koble til MIO for styring
+ Avansert intern feildetektering,
driftsinformasjon og statusindikering
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SIKKERHET

+ Tilfredsstiller NS-EN ISO 13849,
sertifisert av tredjepart
+ Alle betjeningskontroller oppfyller
PLd sikkerhetsnivå
+ CANopen Safety-kompatibel for
sikrere styring
+ Overvåking av utvidende funksjoner
med glideovervåking i hydraulikken
+ Sikkerhetsventil i alle hydraulikkblokker
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Jakten på det perfe
I tettbefolkede områder med tungt trafikkerte veier, må snø, is, og saltsuppe
fjernes med ett sveip. Det er da Mählers sideploger med slaps kommer inn i
bildet, for Holthe Anlegg AS, i Hokksund.

– Det har vært veldig mye snø her i vinter. Og det
spesielle her hos oss, er at det kan være femten
minusgrader en uke, og fem pluss den neste. Det kan
være utfordrende, men senker likevel ikke kravene vi har
til perfekt brøytede veier, sier Rune Holthe (28), daglig
leder i Holthe Anlegg AS.
Holthe
brøyter
deler
av
den
omfattende
Ringerikskontrakten for NCC Roads. Både riks- og
fylkesveger i og rundt Hokksund i Buskerud, og
pulsårene mot de tett befolkede områdene rundt;
Hønefoss i nord, Drammen i øst, og Kongsberg i sør, må
vedlikeholdes i henhold til Statens vegvesens strenge
krav.
– Det forlanges at hele veibanens bredde brøytes i
én operasjon. På riksvegene klarer vi ikke det med to
biler samtidig, derfor bruker vi Mählers 45-B sideplog
med slaps. Da får vi strøken vei og en mer effektiv
arbeidshverdag, sier Holthe.

En god venn i Mählers
Årsaken til at Holthe bruker utstyr fra Mählers på
kjøretøyene sine, er sammensatt.
– Vi har brukt Mählers sideploger lenge, så vi kjenner
godt til hva produktene står for. Vi vet hvordan de
oppfører seg, hvordan de monteres og demonteres,
og så videre. Vi har også brøyteplater fra Mählers på
alle bilene våre. I tillegg var det et ønske fra NCC at vi
skulle bruke Mählers, som en del av en større avtale,
sier Holthe.
Foruten utstyret, er Holthe også godt fornøyd med
servicen han får fra svenskene og deres norske
representanter.
– De har gode ambassadører, et velfungerende
serviceapparat, god tilgang på deler, og de stiller opp
sporenstreks det er noe. Eksempelvis så kom det folk
fra fabrikken og monterte sideplogen for oss, forteller
Holthe.

Store kontrakter
Ringerikskontrakten betjener Holthe med
fire brøytebiler, to fra egen stall og to
innleide, og to saltbiler. En Scania R580
krokbil med nevnte sideplog 45-B, pluss
en Rossö frontplog med slaps, går på en av
rodene på riksveg 35. Denne roden måler
15 kilometer hver vei, og bærer mye trafikk.
– Med denne bilen blir veien
gjennombrøytet. Sideplogen er vesentlig
bedre enn de vi har hatt tidligere, og
sammen med styresystemet MC-2, som vi
også har på krokbilen, får vi utført jobben
vår tilfredsstillende, sier Holthe.
Holthe Anlegg AS har 17 ansatte, og har
sin base i Hokksund. De driver primært
med grunnarbeid, vann og avløp, transport,
og vintervedlikehold gjennom årets
mørkeste måneder. De tar hovedsakelig
oppdrag fra større byggentreprenører
og offentlige byggherrer. Dette er deres
første sesong på Ringerikskontrakten,
men brøyter også for NCC Roads på
Numedalskontrakten, og for Isachsen
Anlegg AS på Drammenskontrakten.
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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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