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Ingemar Nyberg 
adm. dir. Mählers

Nå og da lurer jeg på om Mählers grunnlegger, Hans 
Oskar Mähler, noensinne tenkte på at livsverket hans 
skulle føres videre i over 100 år? Jeg tror kanskje ikke 
det, men nå når Mählers fyller 125 år, er det helt utrolig 
å tenke på. Det er et stort ansvar å føre tradisjonene 
videre, og den høyteknologiske tiden vi lever i, gjør det til 
en spennende utfordring.

Produktene som Hans Oskar utviklet, var selvsagt mye 
enklere, men med datidens teknologi og verktøy tror jeg 
ikke utfordringene var mindre. Også han begynte med en 
skisse før han produserte og testet produktet i praksis. 
Dagens datamaskintegninger og simuleringer forenkler 
jo de første trinnene, men den praktiske testingen ute 
hos kunden er fortsatt like viktig for Mählers. Det er der 
de aller siste detaljene finslipes, og når testpilotene er 
fornøyde, er vi også det.

Med disse ordene ønsker jeg dere velkommen inn i 
Mählers 125. år, og jeg og mine kollegaer lover å stå 

på videre for å gi markedet 
de beste produktene for 
profesjonelt veivedlikehold i 
mange år fremover.

ET STORT ANSVAR Å 
FØRE TRADISJONEN 
VIDERE

FACEBOOK
facebook.com/mahlers.se

FLICKR
flickr.com/mahlers

YOUTUBE
www.youtube.com/MahlersOnline
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REDAKSJON

Som du kan lese i historiebeskrivelsen på de neste side-
ne, har Mählers hatt en rekke selskapsstrukturer i årenes 
løp. Men utvikling av effektive redskaper, en moderne 
produksjon og kundefokus har alltid gjennomsyret virk-
somheten, og slik er det også den dag i dag.

Produksjonsanlegget i Rossön har de siste årene endret 
seg fra å gjøre alt fra A til Å, til nå å fokusere mer på 
smarte innkjøp som gjør at vi raskt kan omstille oss etter 
markedets behov. Den gangen vi produserte alt, måtte 
vi ofte opparbeide oss store lagre for å kunne håndte-
re konjunkturene, og rent bortsett fra at det ble svært 
kostbart, hendte det også at vi måtte kassere deler av 
det vi hadde produsert når det kom oppdateringer og 
endringer i produktene. En annen fordel med å kjøpe inn 
komponenter, er at vi alltid får den nyeste teknologien og 
at medarbeiderne i produksjonen kan fokusere 100 % på 
selve monteringen.

Ved Mählers fabrikk i Rossön jobber det ca. 25 personer, 
i tillegg til sesongarbeidere som stiller ved midlertidige 
topper og før vintersesongene.

MÄHLERS – ET 
MODERNE SELSKAP 
MED STORT 
KUNDEFOKUS

Ansvarlig utgiver: Sten Strömgren Layout: Janne Ahola 
Skribenter: Sten Strömgren, Mats Thorner og Stian Moan Folde 
Fotografer: Sten Strömgren, Janne Ahola og Ole Martin Wold 

2 [ MÄHLERS NEWS ]



Joakim Sjödin, produksjonsleder

Her er noen av de ansatte som jobber på fabrikken i Rossön

Mählers fabrikk i Rossön

MÄHLERS SALGS- OG SUPPORTORGANISASJON 

Henrik Persson
Ettermarked

Roar Wehn
Salgssjef

Mats Skoglund
Felteselger

Mikael Modin
El- och Hydraulikk- 
support / Teknikk

Vidar Jansen
Produktleder, Rasco 

& TWO

Urban Persson
Selger /

Ettermarked

Per-Hugo 
Mikalsen 

Selger, Norge
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For 125 år siden, i 1895, startet Hans Oskar Mähler et 
smie verksted i Hoting. Lite visste han da at selskapet 
skulle bli en av Nordens største produsenter og leve-
randører av snøryddingsutstyr for lastebiler og veihøvler. 
Til å begynne med fokuserte virksomheten på reparasjon 
og produksjon av landbruksredskaper og tømmerkjelker. 
I 1919 tok sønnen Nils Johan Mähler over driften under 
navnet «N.J. Mählers Smides & reparationsverkstad». 
Han bygde et noe større verksted og fortsatte produk-
sjonen i større skala, og da bilen ble et stadig vanligere 
syn på de norrlandske veiene, utvidet Nils Johan verkste-
det for bilreparasjoner. I 1939 ble det bygget et helt nytt 
verksted, men det ble bare delvis brukt av Nils Johan, 
fordi det svenske militæret tok beslag i halve bygnings-
massen til garasje. I krigsårene gikk mye av selskapets 
kapasitet med til å reparere militærets kjøretøyer.  

Plogproduksjonen skyter fart

Nils Johan hadde fire sønner som i årenes løp skulle 
jobbe mer og mer for faren. I 1945 gikk de inn som de-
leiere, og selskapet byttet navn til Mähler & Söner. Det 
var i løpet av de påfølgende årene at grunnlaget ble lagt 
for dagens virksomhet. Sønnene Oskar, Martin, Mats og 
Sven valgte å utvide sortimentet med hesteploger for 
snørydding i skogen, og da traktoren tok over for hesten 
på midten av 50-tallet, begynte de i stedet å produsere 
traktor- og lastebilploger. Det svenske vegvesenet skulle 
snart bli selskapets største kunde.

Brødrene Mähler var alle aktive i produksjonen. Oskar 
Mähler var blant annet med på å utvikle en skogstraktor 
i tett samarbeid med montøren Olle Persson. Et produkt 
som skulle passe selskapets vår- og sommerproduksjon. 
«Kvicke», som maskinen ble kalt, ble raskt en storselger, 
før den ble utkonkurrert av de store skogstraktorene. Vi 
rakk nok å selge et 40-tall maskiner, sier Oskar.

Rotorklipperen var et annet produkt de hadde, i tillegg til 
snøplogene. Det var en maskin som ble brukt til å klippe 
ned busker og kratt langs landeveiene. Timingen for klip-
peren var perfekt, da motstanden mot plantevernmidler 
skjøt fart på midten av 70-tallet. Sammen med det svens-
ke vegvesenet utviklet Mählers den første slapseplogen, 
som ble en av selskapets største suksesser.

Enorm vekst 

I løpet av de neste årene videreutviklet Mählers produk-
tene for snørydding og veivedlikehold, og selskapet skul-
le bli et av de dominerende i bransjen. Selskapet hadde 
en enorm vekst, og på begynnelsen av 70-tallet hadde 
man over 70 ansatte. Den enorme veksten gjorde at 
selskapet i 1972 flyttet hele virksomheten fra Hoting til 
betydelig større lokaler i Rossön, som hadde blitt ledige 
etter konkursen til Bröderna Anderssons.

EST. 1895

MÄHLERS 125 ÅR!
Fra hestetrukne landbruksredskaper til datastyrte snøploger for lastebiler, Mählers – en 
125 år lang reise som bare fortsett

Forts. neste side...
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Foto: Ukjent/Jamtlis fotosamlinger til bilde 79x247:6.

Hans Oskar Mähler til høyre på bildet og sønnen Nils Johan i midten. Släggdrängen Brie Norlin til venstre.

Foto: Näslund/Jamtlis fotosamlinger til bilde 79x327:9
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Mange organisatoriske og eiermessige endringer
I 1979 skjedde det en stor endring i selskapets historie. 
Da kjøpte de ansatte selskapet av brødrene Oskar, Martin 
og Mats Mähler. Den gamle familiesmien fra 1895 ble et 
kooperativ, men de gamle eierne ble igjen i selskapet som 
ansatte. 

I 1989 var det klart for den neste store endringen i sel-
skapsstrukturen og eierforholdene. Da ble nemlig det tra-
disjonelle selskapet slått sammen med 14 andre selska-
per, som inngikk i investeringsselskapet Camfore. I 1990 
utvidet man lokalene i Rossön med et verksted på totalt 
4500 kvm inkl. kontorer. I 2000 fant det sted enda en stør-
re eierskapsendring, da selskapet ble overført til familiene 
Stjärnström og Åsling samt det regionale investeringssel-
skapet Aktiva med til sammen 93 % av eierkapitalen. 

engcon går inn som eier
I 2006 var det klart for den neste endringen, da Ström-
sund-selskapet engcon, verdensledende produsent av til-
trotatorer for gravemaskiner, kjøpte 22 prosent av aksjene i 
Mählers. Samme år kjøper Mählers også den norske plog-
produsenten Tellefsdal, et kjøp som ganske snart skulle 
vise seg å ikke gi synergieffektene man hadde håpt på. 
I 2009 kjøper engcon alle aksjene fra Åsling-familien og 
blir dermed hovedeier av Mählers. Selskapet gjør deret-
ter endringer i produksjonen i løpet av de neste årene. På 
samme måte som engcon, går Mählers fra å være en «A til 
Å»-produsent til å bli en mer rendyrket monteringsenhet. 
Lakkeringsanlegg, skjæremaskiner, sveiser osv. selges, og 
fabrikken får mer plass til lager og montering. I 2014 opp-
rettes Mählers AS med etablering av salgskontor og egen 
organisasjon i Norge. Per i dag består den norske delen av 
3 personer + ekstra supportressurser i Sverige.

Teknologisk sprang
I forbindelse med at engcon gikk inn som eier, ble det 
startet en reise for å modernisere en så langt tradisjonell 
bransje. Fra å ha vært mer eller mindre «døde» produkter 
som ble styrt opp, ned eller til sidene, ble det nå skissert 
mer «smarte» produkter. Blant annet utviklet man diagonal-
plogen Flexiway, som via en datamaskin kan stilles inn for 
å få nøyaktig riktig trykk mot veibanen. Nå kunne man få 
såkalt «svart vei» i og med at Flexiway skraper veibanen helt 
ren for snø og slaps. Sideplogsystemet Caway utvikles, der 
en bred sideplog henges på en lastveksler eller hurtiglås-
ramme der man samtidig kan ha en salttønne eller et annet 
flak med seg. Et system som raskt og enkelt kan monteres/
demonteres på lastebilen. Nye styresystemer utvikles, og 
med det nyeste, MC3, kan man styre alt plogutstyret og 
lastebilens tipputstyr med en og samme spak. I tillegg kan 
man via mobilnettet koble seg til styresystemet, uansett 
hvor lastebilen måtte befinne seg. Flere nye diagonal- og 
sideploger utvikles, og i skrivende stund har Mählers flere 
nye produkter ute på testing i Sverige og Norge.

Reisen har nettopp startet ...
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RADARANPASSAT 
PLOGFÄSTE
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For noen år siden ble lastebilsjåfør Ronny 
Gustavsson kalt ut til en sanering etter en 
ulykke der en lastebil hadde kjørt inn i annen 
lastebil bakfra på motorveien. Ulykken fikk 
en tragisk utgang, der føreren av lastebilen 
som kjørte inn i den andre, døde.

MÄHLERS 
RADARFESTE
REDDER LIV

Ronny konstaterte at ulykkeslastebilen hadde et såkalt tra-
disjonelt plogfeste av typen VV95, som da blokkerte for las-
tebilens radar og antikollisjonsutstyr. Rett før ulykken hadde 
Ronny lest om Mählers løsning på nettopp dette problemet 
med blokkerte radarsensorer.

– Hadde ulykkeslastebilen hatt Mählers radartilpassede 
feste, ville radaren og antikollisjonsutstyret automatisk ha 
bremset lastebilen, og et liv ville ha vært reddet, sier Ronny, 
som eier og driver selskapet Hamneda Grus & Åkeri AB i 
Ljungby.

Etter ulykken bestemte Ronny seg for at den neste laste-
bilen skulle utstyres med Mählers radartilpassede plogfes-
te. Som sagt, så gjort. Nå har transportselskapet en Scania 
R730 utstyrt med Mählers radartilpassede feste.

– Dette er så smart! Mählers har ganske enkelt fjernet det 
store festet fra fronten på lastebilen, og i stedet hengt det 
på plogens feste. Og dette uten at det går på bekostning av 
kvaliteten, for dette er som vanlig laget for å holde, sier Ron-
ny og peker på festesystemet som henger på Mählers-plo-
gen som står og venter på at vinteren skal komme også sør 
i Sverige.

På lastebilen stikker det bare ut to små fester i grillen, og 
når plogen ikke er koblet til, har føreren radarsensorer som 
fungerer året rundt.

– Dette øker sikkerheten dramatisk, og etter min mening er 
det merkelig at ikke flere velger dette i stedet for den gamle 
tradisjonelle løsningen med et VV95-feste, som dekker las-
tebilens radarsensorer, sier Ronny.

Les mer om Mählers radartilpassede feste på side 23.
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Når man har veivedlikeholdet på de smale, bratte og svingete veiene i området rundt 
Mo i Rana, trenger man både en dyktig sjåfør og riktig utstyr. Kombinasjonen Jørn 
Johansen, Mählers og Rasco er en oppskrift som fungerer perfekt.

JØRN VELGER RASCO 
SANDSPREDERE OG PLOGER 
FRA MÄHLERS

Mählers News’ utsendte møter Jørn Johansen, som dri-
ver selskapet Johansen Transport AS, på en av veiene 
han har vedlikeholdet på. Vi begynner med å kjøre et lite 
stykke utenfor boligområdet, og den isete veien slynger 
seg bratt oppover gjennom et skogsområde. Jørn starter 
sandsprederen og legger ut et jevnt lag med sand, noe 
som umiddelbart gir et betydelig bedre veigrep. Et par ki-
lometer lenger oppe ender veien på en snuplass, og her 
stopper vi for å slå av en prat og se litt nærmere på ut-
styret.

Jørn sier at han nylig sikret seg en 7-årskontrakt på tota-
lansvaret for veivedlikeholdet av ca. 30 km gater og veier 
for oppdragsgiveren Rana kommune, og i anbudet var det 
krav om at verken kjøretøy eller utstyr måtte være eldre 
enn 8 år. 

– En såpass langsiktig kontrakt betydde at jeg kunne 
satse på helt nytt utstyr, og da investerte jeg i den nye 
Scaniaen, en R730 med komplett veivedlikeholdsutstyr 
med diagonalplog, høvelblad og Rasco sandspreder fra 
Mählers. 

– Jeg byttet også ut hjullasteren med en ny Volvo L70H, 
som også går på 7-årskontrakten med kommunen, sier 
Jørn.

Vi tar en nærmere kikk på Rasco-sandsprederen, som 
er av modellen SOLID, og den består av en 8 m3 stor 
sandbeholder, et matesystem med bånd som mater frem 
sanden til spredeplaten.

– Jeg har tidligere kjørt med andre sandspredermerker 
og mener helt klart at Rascos spredere er et stort frems-
kritt, sier Jørn. 

I Mo i Rana er det kun tillatt med natursand, og det brukes 
litt ulike fraksjoner. Til tross for at sanden ikke er blandet 
med salt, mater sprederen sanden fint frem, sier Jørn.

Spredningsbredden kan varieres fra 2 til 9 meter. Dette 
og sandmengden samt sprederetningen styrer Jørn fra et 
kontrollpanel i førerhuset.

– Ja, den er enkel å betjene, og selve sprederfunksjonen 
fungerer svært godt, sier Jørn og peker på den justerbare 
platen bakerst på sandsprederen.

Sandsprederen er montert på et «vanlig» tippflak og kan 
raskt tas av når Jørn må bruke flaket til andre oppdrag.

– Jeg har såpass mange ulike oppdrag, så det er kunsten 
å være fleksibel, sier Jørn før det er på tide å kjøre til et 
boligområde med bratte, svingete og isete gater som må 
sandes og høvles. 

Vel fremme tar det ikke lang tid før Jørn har høvlet og san-
det hele kvartalet. Noe de vet å sette pris på, beboerne 
på sørsiden av Mo i Rana, som Jörn Johansen også har 
ansvaret for.
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I 2019 lanserte Mählers en roterende 
valsekost for lastebiler og hjullastere, og 
stadig flere oppdager nå fordelene med 
konseptet. Blant disse finner vi Tobias Björk 
i Björks Schakt & Transport AB, som kjører 
en valsekost på en av sine gul-lakkerte 
Scania-biler.

TOBIAS FEIER 
RENT MED 
MÄHLERS NYE 
VALSEKOST

– Jeg er imponert over hvor rent valsekosten gjør det, sier 
Tobias samtidig som han feier et av påkjøringsfeltene på vei 
273 like sør for Arlanda.

Tobias driver selskapet sammen med faren Lennart, og per i 
dag har de to Scania lastebiler som hovedsakelig kjører for 
Svevia i Järfälla. Transportselskapet tar også på seg en del 
andre oppdrag, men kontrakten med Svevia legger beslag 
på det meste av kapasiteten.

Om vinteren har selskapet brøytet snø i mange år, og da har 
Mählers vært det naturlige valget av utstyr. Tobias var en av 
de første i Sverige til å kjøre med Mählers’ sideplogsystem 
Caway, og nå er han en av de første med valsekost på 
lastebil.

– Jeg forsøker alltid å effektivisere arbeidet, noe 
oppdragsgiverne vet å sette pris på, sier Tobias mens vi 
nærmer oss enda et påkjøringsfelt på E4 som skal feies.

Tobias og den TMA-utstyrte følgebilen tar av på E4 ved 
Scandic Infracity i Upplands Väsby, og her ser det ut til at en 
lastebil har mistet en del av lasten da det ligger et tykt lag 
med grus og leire langs påkjøringsfeltet inn på E4.

Tobias slår på alle varsellysene før han senker valsekosten 
mot veibanen og begynner å feie. Det tykke laget med grus 
og leire må raskt se seg slått av kosten, som takket være 
den fripendlende bevegelsen følger konturene i veibanen.

– Valsekosten er virkelig fleksibel, og den raske 
dreiebevegelsen og sideforskyvningen gjør det enkelt å 
endre feieretning, uansett hvordan lastebilen er plassert, 
sier Tobias.

Når påkjøringsfeltet fra Scandic Infra City er feid rent, er det 
på tide å kjøre tilbake til Svevias stasjon i Järfälla igjen.
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TEKNISK INFORMASJON

Typ SOP-LB2800

Beregnet for lastebiler og hjullastere

Valsebredde, rettstilt (mm): 2 800

Minste feiebredde (mm): 2 350

Minste transportbredde (mm): 3 025

Maksimal vridning (°): ±35

Omkrets børsteringer (mm): Ø915

Hydraulikkstrøm (l/min): 40-80

Grunnvekt (kg): 850

Bakkeklaring ved maks. oppløft  (mm): 200
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Scaniaen har ikke gått fullt 1000 mil når vi møter Bengt-
Olov på et veibyggingsprosjekt like nord for Ullånger på 
Norrlandskysten. Vi begynner med å kjøre opp til pukkverket 
for å hente et lass med bærelag. Det tar ikke lang tid for 
Bengt-Olov å laste med L70-en, og før det har gått 10 
minutter er vi på vei opp til en sidevei langs E4. Der viser 
Bengt-Olov hvor fremragende det nye styresystemet er.

Bengt-Olov hviler høyrearmen komfortabelt på armlenet 
der den ergonomiske spaken for MC3 er festet. Med 
pekefingeren aktiverer han knappen for vogntippen, og 
med en annen knapp åpner han baklemmen. Vi smyger oss 
frem, og mens han drar spaken til seg og tømmer vognen, 
begynner han å kjøre opp flaket på lastebilen. Og når vognen 
er tom, åpner han luken på bilen. 

– Når man har satt seg inn i alle funksjonene, er det 
ingenting som slår dette, sier Bengt-Olov mens han sprer 
grusen utover. 

Bak oss ligger det nå et jevnt lag med 0-40 pukk, som nå 
er klart for veihøvelen. Dette var det siste lasset for dagen 
til dette veiprosjektet, og nå er det klart for neste prosjekt, 
en grusveirestaurering for Nätraälvens Skogsägareförening. 

Vi kjører noen mil sørover på E4, for så å svinge inn på en 
mindre vei som tar oss til grusveien som skal restaureres. 
På veien nedover har Bengt-Olov vært innom et annet 
pukkverk og lastet bilen og hengeren full med 0–20, som 
nå skal legges ut på den aktuelle veien. Samme prosedyre 
igjen, Bengt-Olov aktiverer tippen på bilen og hengeren med 
MC3-spaken, og så legger han ut et jevnt lag med 0–20 på 
veien. 

BENGT-OLOV 
STYRER ALT 
UTSTYRET MED 
MÄHLERS NYE 
STYRESYSTEM
Med bare en spak styrer Bengt-Olov 
Söderholm tippfunksjonen på lastebilen og 
hengeren samt høvelbladet under lastebilen. 
Om vinteren styrer han dessuten front- 
og sideplogene med den samme spaken. 
Dette er mulig fordi Bengt-Olov utstyrte sin 
nye Scania 580 8x4 Next Gen tippbil med 
Mählers nye styresystem MC3.
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– Se der, ja. Dette gikk jo bra, sier Bengt-Olov mens han 
kjører og snur for å avrette grusen med høvelbladet han har 
under lastebilen.

Høvelbladet er et vribart HB5-blad fra Mählers, og nå går 
Bengt-Olov over til en annen funksjon på MC3-spaken. Med 
et lett trykk forover på spaken senker han bladet til riktig 
høyde, og med en av rullene kjører han forlengelsen ut til 
ønsket bredde. Nå retter vi av grusen som han nettopp har 
lagt ut. Med en annen rulle på spaken styrer Bengt-Olov 
vrifunksjonen på høvelbladet, og på to runder har han både 
høvlet og kuvet den nygrusede veien.

Gravemaskinstyring
– Man kan si at jeg er litt «pappa» for hvordan Mählers spak 
og funksjoner er koblet, sier Bengt-Olov.

For noen år siden sendte Bengt-Olov nemlig inn et ønske 
til Mählers om de kunne koble plogstyringen på samme 
måte som en gravemaskin. Altså at man senker plogen eller 
høvelbladet når man trykker spaken forover og løfter ved å 
trekke spaken til seg. Og at plogen svinger til venstre når 
man fører spaken til venstre, og omvendt.

– Det måtte litt overtalelse til for å få dette, men etter en 
stund kom en av Mählers karer til meg og koblet det slik jeg 
ville. Og så er styresystemet deres koblet som standard nå, 
sier Bengt-Olov.

Bengt-Olov viser oss enda en finesse med styresystemet 
MC3. På instrumentpanelet sitter det en smarttelefon 
som kommuniserer med styresystemet via Bluetooth. På 
skjermen ser man funksjonene som er aktivert, og her 
kan man også gjøre innstillinger og lese feilmeldinger. 
Systemet er dessuten utstyrt med fjernsupport, noe som 
betyr at Mählers teknikere eller servicepartnere kan ringe 
opp styresystemet og analysere status og gjøre nødvendige 
innstilinger via mobilnettet.

– Dette er fremtiden, sier Bengt-Olov, før jeg går ut av 
førerhuset og takker for en hyggelig kjøretur.

Fakta 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 an-
dre typer funksjoner, som blant annet sandings- og 
saltingsutstyr samt tippflak.
Selve styringen av plogen og øvrig utstyr skjer via en 
ergonomisk og flerfunksjonell styrespak. Support 
og oppdatering av programvare på MC3 er mulig via 
appen «Mählers Control System 3», som kan lastes 
ned til en Android-telefon via Google Play-butikken. 
Deretter ringer kunden til supporten, som kobler seg 
til MC3, uansett hvor lastebilen måtte befinne seg.
Verkstedet kan på denne måten lese feilkoder, gjøre 
justeringer i systemet, sende programvareoppdate-
ringer o.l., uansett hvor lastebilen måtte befinne seg. 
Det sparer mange unødvendige turer til verkstedet.
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Den splitter nye Scaniaen begynner å 
gå fremover, og samtidig senker Bosse 
høvelbladet mot veibanen for å rive 
løs den pakkede snøen og isen. Bak 
lastebilen dukker det opp en nyhøvlet og 
jevn veibane.

BOSSE LIKER 
DET NYE 
HØVELBLADET 
TIL MÄHLERS

– Det var ingen tvil om hvilket plogutstyr jeg ville ha på den 
nye lastebilen, det måtte bli Mählers, sier Bosse Strömberg, 
lastebilsjåfør hos Själanders Åkeri i Näsåker.

Transportselskapet har ca. 40 ansatte og tar på seg alt fra 
tømmerkjøring til anleggsoppdrag. Det betyr også en relativt 
jevn strøm av nyinvesteringer, og Bosses Scania er den siste 
som har ankommet Näsåker.

Scaniaen er en Next Gen R500 6x4 som er utstyrt med 
Mählers kombinasjonsplog DPD3700 samt den nyeste 
generasjonen høvelblad, også kjent som underbitt.

– Jeg har ikke rukket å teste bladet så mye ennå, men det 
ser unektelig bra ut, sier Bosse inne på verkstedet, der 
selskapets mekaniker gjør de siste tilkoblingene før vi kan 
kjøre ut og ta bilder.

Høvelbladet er det første eksemplaret av den oppgraderte 
og vribare modellen HB5, og blant forbedringene finner vi et 
kortere innbyggingsmål og mer stabile fester. 

André Själander, deleier og adm. dir. i selskapet, har lang 
erfaring med plogutstyr, og han takket ja med en gang da 
han fikk tilbud om å teste det nye høvelbladet.

– Vi har bare gode erfaringer med de tidligere høvelbladene 
fra Mählers, så da Urban (Jonsson) hos Mählers fortalte om 
det nye høvelbladet, bestemte jeg meg umiddelbart for å 
teste det, sier André.

Etter at Bosse har høvlet den isete veien rundt et boligområde 
i Näsåker, er den første vurderingen krystallklar.

– Det er akkurat så stabilt og effektivt som jeg forventet, sier 
Bosse.

Dette blir da en del av tilbakemeldingen som går til 
konstruktørene hos Mählers i Rossön. Testingen vil pågå 
utover våren 2020, og til høsten forventer Mählers å kunne 
starte serieproduksjonen av det oppgraderte høvelbladet 
som Bosse og andre ved Själanders Åkeri har vært med på 
å evaluere.

– Testkjøring i felten er ofte den siste testen av et nytt 
produkt, og for oss er det viktig at kundene er fornøyde med 
sluttproduktet, sier Ingemar Nyberg, adm. dir. og konstruktør 
hos Mählers
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FAKTA
MÄHLERS HØVELBLAD FOR LASTEBILER
Fås i to versjoner som bygges på lastebilens ramme 
foran det fremre boggiakselparet. 

HB3-N har en fast vinkel på 25–30 grader mot 
lastebilrammen og kan heves og senkes samt tiltes 
forover og bakover.

HB5-N har de ovennevnte egenskapene + at du 
kan vri det hydraulisk opptil 25 grader til høyre og 
20 grader til venstre.

Begge versjonene har en hydraulisk utvidelse som 
kan føres ut fra bladet opptil 380 mm.
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JOHN KRISTIAN 
PRØVER DEN NYE 
FJELLPLOGEN I 
NORGE

Plogen har betegnelsen DPF 3700, der «F»-en i 
modellnavnet står for fjellplog. Den er en videreutvikling 
av Mählers tidligere modell DPH (der «H»-en står for 
høytkastende). I begge tilfellene er plogene beregnet for 
veier med store snømengder der det er et stort behov for å 
få løftet og kastet snøen over store brøytekanter og så langt 
fra veien som mulig.

John Kristian Jacobsen i selskapet J Jacobsen Transport 
AS er en av sjåførene som har testet plogen i vinter. Han 
og hans medarbeidere har ni lastebiler, der fire går på 
snørydding (pluss tre Volvo hjullastere og en Valtra traktor). 
Selskapet har veivedlikeholdet på totalt 20 mil veinett, men 
også i boligområder, bensinstasjoner og lignende i og rundt 
Mo i Rana.

Vinteren 2019–20 er snødybden over to meter på 
fjellovergangene (februar), men den kan bli helt opp til fire 
meter enkelte vintre. Da Mählers News var på besøk, hadde 
John Kristian Jacobsen kjørt 300–400 mil med den nye 
plogen, montert på en Volvo FH750, 2018 6x4 Tridem, og 
han er fornøyd så langt.

– Den er fleksibel og pendler fint på ujevne veier. Den tar 
rent langs kantene og kaster snøen langt, takket være 
plogens utforming, sier han.

John Kristian liker også Mählers sikkerhetsfilosofi da den 
nye plogen, i likhet med andre ploger fra Mählers, har 
utløsende skjærholdere som gjør det risikofritt å kjøre på 
faste hindringer som for eksempel oppstikkende steiner, 
kumlokk eller annet. Da utløses skjærholderen og gir etter 
for hindringen uten at plogen eller bilen skades.

Etter å ha samlet inn synspunkter og fakta fra alle 
testkjøringene, gjenstår det nå et par mindre justeringer før 
«fjellplogen» går i serieproduksjon til vinteren 2020–21. 

Les mer om DPF på neste side.

Mählers har utviklet en ny høytkastende 
diagonalplog for lastebil. Til vinteren 2019–
20 ble det produsert fem førserieeksemplarer 
for endelig testing, og en av dem er blitt 
testkjørt i traktene rundt Mo i Rana. 
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DIAGONALPLOG DPF3700

DPF, også kalt «fjellplogen», er en videreutvikling av 
DPH høytkastende diagonalplog. Med en lignende 
konstruksjon, men med en ytterligere forhøyning fra 
1880 til 2300 mm samt en unik utforming av utkastet, 
gir DPF høy ytelse for de mest ekstreme miljøene. 

Den unike konstruksjonen gjør at snøen akselererer 
ut fra plogen i høy hastighet. Snøen kastes høyt og 
langt fra veibanen. Plogen lager dermed minimalt med 
plogkant, noe som er et vanlig fenomen når man bruker 
tradisjonelle ploger. Selv ved lave hastigheter gir plogen 
svært tilfredsstillende resultater.

Unik sikkerhet
DPF er, i likhet med andre produkter fra Mählers, bygget 
for å være så trafikksikker som mulig for omgivelsene, 
plogbilføreren og kjøretøyet. DPF har derfor et fjærende 
og utløsende system i bunnen av plogen. De individuelt 
utløsende skjærholderne forebygger skader på plogen 
og kjøretøyet, hindrer retningsendring ved påkjøring av 
oppstikkende hindringer eller hvis plogen skjærer seg ned 
i veibanen. I tillegg har parallellogrammets dreiesylindre 
innebygde sjokkventiler som løser ut ved ev. påkjøring av 
en hindring. Høyre side av plogen er kledd med glideplast 
som skåner for eksempel autovern. 

Posisjonslys og reflekser er standard. Du kan bestille 
plogen med reflekser som er i tråd med bestemmelsene 
på de ulike markedene.

Samlet gjør alle disse sikkerhetsdetaljene DPF til en av 
markedets sikreste høytkastende ploger.

Fördelar DPF
• Høy kastehøyde allerede ved lave hastigheter

• Maksimal sikkerhet med fjærende/utløsende 
skjærholder, som reduserer faren for personskader og 
materielle skader

• Ytterligere sikkerhet med sjokkventiler på 
parallellogrammets dreiesylindre reduserer skader ved 
påkjøring av hindringer

• Kraftig konstruksjon for krevende miljøer

• Sliteplast på høyre side for å skåne autovern

NYHET!

FOR DE VIRKELIG 
STORE HØJDENE

TEKNISK INFORMASJON

Typ DPF3700

Arbeidsbredde (mm): 3700

Arbeidsbredde 30° (mm): 3200

Arbeidsbredde 37° (mm): 2950

Høyde høyre (mm): 2300

Høyde venstre (mm): 820

Vridning (°): 37

Skjærvinkel (°): 35

Slitestål (stk.): 4

Slitestål lengde (mm): 915

Vekt inkl. feste (kg): 1315
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I 2015 innførte EU krav til radar i fronten på enkelte 
lastebilchassiser. Radaren utgjør en viktig del av 
nødbremsesystemet AEBS, Advancing Emergency 
Breaking System. Direktiv EU347/2012.

Gjennom et samarbeid med lastebilprodusentene 
har Mählers utviklet et radartilpasset plogfeste. 
Plogfestet har en helt ny konstruksjon sammenlignet 
med forgjengerne, som gjør at det ikke sperrer for den 
moderne radarteknologien når plogen er frakoblet. Det 
radartilpassede festesystemet bygger på at plogens 
låseanordning nå er montert på plogen i stedet for på 
bilen, noe som gir fri sikt for radaren.

Radarfestet gir dessuten en friere luftstrøm gjennom 
kjøleren sammenlignet med de tidligere festesystemene. 
En annen fordel med radarfestet er at vekten fra det 
tradisjonelle plogfestet i stedet kan brukes til lastevekt 
når plogene ikke brukes.

Mählers tilbyr adaptere med koblingsgrind for å tilpasse 
eldre ploger til det nye radarfestesystemet.

Radarfeste fås til følgende lastebilmodeller*  
(oppdatert mars 2020)

• Volvo FM

• Volvo FH

• Volvo FMX

• Scania R

• Scania NTG

* For mer informasjon om modellkompatibilitet, ta kontakt med Mählers

Sikkerhet
• Fjær på/til låsebolt

• Lastventil i låsesylinder

• Hydraulikkventil som «låser» festet hver gang plogen 
vris i en retning.

Koblingsgrind
Vekt: 145 kg

VV95-Adapter
Vekt: 95 kg*

*Koblingsgrind må brukes

Tilbehør
Håndpumpe

RADARFÄSTE

RADARTILPASSEDE 
FESTET SOM REDDER 
LIV

23[ WWW.MAHLERS.SE ]



REDSKAPSSYSTEMER FOR ØKT LØNNSOMHET
AB Mähler & Söner Vollmarka 3, 7224 Melhus, Norge  |  Tel +47 909 35 698

www.mahlers.no | E-mail info@mahlers.no

EST. 1895

SALG & SUPPORT

Roar Wehn  
Salgssjef  

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

Vidar Jansen
Produktleder, 
Rasco & TWO

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

Per-Hugo Mikalsen
Selger,Norge

per-hugo.mikalsen@mahlers.no
+47 917 083 09


