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REDAKTION

Det är i slutet av februari,
snön yr och sikten är bitvis
begränsad längs E12:an mellan
Lycksele och Umeå. Några kilometer
utanför Lycksele möter vi Andreas Gunnarsson i en röd
Scania R520 tridem som ser till att hålla vägen snöfri.
Vi svänger in på en sidoväg för en pratstund.
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Den är snäll och följsam
vilket ger en ren vägbana
och det ryker heller inte
snö över plogen på rutan
ANDREAS GUNNARSSON

- Jag har varit igång sedan kl 3 i morse och är snart inne på
sista rundan säger Andreas med en härlig Göteborgs-dialekt.
På den självklara frågan om hur en Göteborgare kan hamna på snöplogning i Lycksele så är svaret lika självklart –
det stavas kärlek. Andreas flickvän är nämligen bördig från
Lycksele och efter att hon träffade Andreas i Göteborg
blev snart längtan hem till norr så pass stor att de bestämde sig för att flytta upp.
- Jag ångrar inte flytten för en sekund och att köra plogbil
är det absolut roligaste jobbet man kan ha säger Andreas
som även körde lastbil nere i Göteborg.
Andreas kör för Hedestigs Frakt AB och de har två av de
17 Mählers-plogarna som Arento beställde inför säsongen.
Plogarna, Mählers DPM (DiagonalPlog Modul) är speciellt
konstruerade för att ge sk, ”svart väg” Alltså ett så renskrapat resultat som det bara är möjligt. Ett tufft uppdrag då
förutsättningarna kan vara vitt skilda. Det kan vara allt från
plusgrader med tung modd och slask till minus 35 grader
och rykande kall snö.
- Ja, det kan verkligen vara skiftande och det ställer också stora krav på plogarna. Med undantag av några små
grejer under inkörningen tycker jag att nya Mählersplogen
har fungerat bra. Den är snäll och följsam vilket ger en ren
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vägbana och det ryker heller inte snö över plogen på rutan
säger Andreas.
Förutom den nya frontplogen är Scanian även utrustad
med en Mählers 45B sidoplog som ser till att bredda plogningen där det blir tvåfiligt och i parkeringsfickor.
Åkeriets ägare, Ola Hedestig intygar att Mählers nya plog
fungerar bra.
- Det var några mindre saker i början men det tog Mählers
tekniker hand om på ett bra sätt. Chaufförerna är väldigt
nöjda med sina DPM-plogar nu säger Ola.

HEDESTIGS FRAKT AB
Startade 1973 som ett enbilsåkeri för transport av
skogsråvara. Under åren har företaget succesivt
utvecklats och blommat ut till ett modernt
transportföretag med en fordonspark anpassade
för varierande transport och väghållningsuppdrag.
Företaget har ca 40 anställda och en årsomsättning
på ca 50 mkr vilket gör Hedestigs Frakt AB till en
betydande arbetsgivare i inlandet. Hedestigs är
dessutom återförsäljare av Polaris snöskotrar.

FAKTA
MÄHLERS DPM
Modulbyggd diagonalplog med
extra följsamma skär för sk, ”svart väg”
Finns i tre bredder, 3700, 4000 och 4300
millimeter, och modulkonstruktionen innebär
att med samma stomme kan kunden få en
diagonalplog med mantel i plåt alternativt
plast eller så byggs den som en så kallad
kombinationsplog/fjärilsplog som kastar snön
lika bra åt höger som åt vänster.
De utbytbara gummielementen som håller
stålen går att anpassa exakt till den typ av väg
och förhållanden man har och på det sättet går
det att få en ”lugn” plog som inte hoppar över
ojämnheterna.
Säkerhetsmässigt håller DPM samma höga
säkerhetsstandard som övriga Mählers plogar
med fjädrande och utlösande skärhållare
som viker bakåt vid påkörning av fast hinder i
vägbanan. Med den nya plogen får kunder en
modern, följsam och säker plog.

Egenskaper DPM
+ Specifikt designad för att vara ”svartvägsplog”
+ Utlösande och individuellt upphängda
skärhållare för högsta säkerhet
+ Flexibla polyuretanskärhållare följer
vägbanan samt ger lugn och tyst gång
+ Möjlighet att byta mellan olika hårdheter
på skärhållarna
+ Integrerade moddskär ger rent resultat (svart väg)
+ Vridning ± 40°
Förenklat underhåll
+ Skärhållare mycket enkelt utbytbara
+ Få smörjpunkter förenklar underhållet
+ Inga smörjpunkter under plogen
Tillbehör
+ Hjul alt. slitskor
+ Sidoförskjutning ± 400mm
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FAKTA
MÄHLERS HYVELBLAD FÖR
LASTBILAR
Finns i två versioner som byggs på lastbilens ram
framför det främre boggieparet.
HB3 har en fast vinkel på 25-30 grader mot lastbilsramen och är möjligt att höja & sänka samt tilta
framåt & bakåt. Hydraulisk breddning upp till 380
mm på vardera sida. Senaste uppgraderingen
innebär kraftigare utskjutscylindrar och annan
utformning på höger utskjut. Bladet är även
utformat så att det är möjligt att montera på 23°
med bredd 2550mm. För Scania bilar är bladet
även anpassat mot bilar för retarder för att minska
inbyggnadsmåtten ytterligare, och därigenom
kunna montera hyvelblad på kortare hjulbas.
HB5 är möjligt att höja & sänka, tilta framåt & bakåt
samt att det dessutom går att vrida hydrauliskt
upp till 25 grader till höger och 20 grader till
vänster. Hydraulisk breddning upp till 380 mm på
vardera sida. Senaste uppgraderingen innebär
kraftigare utskjutscylindrar och annan utformning
på höger utskjut samt att vridbordet uppdaterats
för att minska inbyggnadshöjden vilket ger bättre
markfrigång. HB5-N har även anpassat så att
bladet ska få mindre inbyggnadslängd.

FRIDA GILLAR MÄHLERS NYA
HYVELBLAD & STYRSYSTEM
Hösten 2020 investerade Fjällsjö Åkeri i en sprillans
ny Volvo FH 540 6x4 och vid höstens leverans gick
den direkt till chauffören Frida Östman.
Många av er läsare känner säkerligen igen Frida från
tidigare reportage om nya Mählers-produkter som hon
ofta får testa. Den nya Volvon utrustades dock med
serietillverkade produkter som Mählers smarta styrsystem
MC3 och tillhörande joystick som styr frontplog, sidoplog
och hyvelbladet.
Vi träffade Frida i en grusgrop i slutet av oktober, där hon
med åkeriets Volvo L60E lastade bilen med 0-40 som
skulle ut som förstärkning på en frusen skogsbilväg. Det
tog inte många minuter förrän det var fullt lass och Frida
var på väg. Någon kilometer in efter skogsbilsvägen var det
dags att hyvla ned de djupa spår som blivit under den blöta
hösten. Frida styr hyvelbladet mot den frusna vägbanan
med stadig hand och växlar enkelt mellan funktionerna
sänk/höj, angreppsvinkel, tilt, och utskjut/indrag med
MC3 systemet och den ergonomiska spaken.

Själva bladet känns lika stadigt
som tidigare versioner och ökar
lastbilens användningsområde med
tanke på att vi har underhållet på
många skogsbilvägar i trakten
FRIDA ÖSTMAN

- Det tog ett tag att vänja sig med att ha alla funktioner i
en och samma spak men nu känns det helt naturligt säger
Frida som syftar på bytet från styrsystem MC2 till MC3.
Det är dock inte bara styrsystemet som är nytt på bilen.
Den utrustades med Mählers uppgraderade hyvelblad
HB3 som bland annat fått kraftigare utskjutscylindrar och
annan utformning på höger utskjut.
- Själva bladet känns lika stadigt som tidigare versioner och
ökar lastbilens användningsområde med tanke på att vi har
underhållet på många skogsbilvägar i trakten fortsätter
Frida.
Efter att Frida kört fram och tillbaka en gång så har hon
lyckats hyvla ned det mesta av de frusna spåren och nu
är det dags att dra på gruset hon har med sig på flaket.
Frida drar upp farten och öppnar bakluckan exakt där
förstärkningen ska börja och på något magiskt sätt sprider
hon också lasset exakt till slutet av förstärkningen.
- Sådär, nu är det bara att bredda ut och jämna av gruset
säger Frida som kör till en vändplan och vänder.
När vi närmar oss gruset växlar hon funktionerna i spaken
och snart är gruset uthyvlat till en jämn och fin yta. Ett av
dagens uppdrag avklarat och nu väntar fler skogsvägar få
samma behandling så att de är redo att köras på till våren
när tjälen går ur marken.

FAKTA
MÄHLERS MC3 STYRSYSTEM
MC3 är ett proportionellt styrsystem
vilket innebär att all plogutrustning
kan styras steglöst. Dessutom är
mjukvaran i MC3 anpassat för
att stödja styrning av andra typer
av funktioner som bland annat
sand och saltutrustning samt flaken
på bil & vagn. Själva styrningen av
plog och övrig utrustning sker via
en ergonomisk och mångfunktionell
joystick. Support och uppdatering av
mjukvara på MC3 är möjlig via appen ”Mählers
Control System 3” som, via Google Play-butiken,
laddas ner till en Androidtelefon. Därefter ringer
kunden supporten som kopplar upp sig mot
MC3, oavsett var lastbilen än står. Verkstaden
kan på detta sätt läsa felkoder, göra justeringar
av systemet, skicka mjukvaru-uppdateringar och
liknande, oavsett var lastbilen än befinner sig.
Det spar många onödiga resor till verkstaden.
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TURKISK VÄGHYVEL MED
MÄHLERS VINGE EFFEKTIVISERAR
SNÖRÖJNINGEN FÖR HENKES GRÄV
Henkes Gräv i Dalarna behövde en smidig lösning för att röja snö på ett effektivare
vis – och slog till på en Hidromek HMK 600 MG-4 med en Mählers SVH-4
sidoplog. "Det har fungerat perfekt för oss", säger vd Henrik Lennartsson.

Vintern 20-21 har varit ovanligt snörik och den vintervita
Hidromeken morrar mjukt när den plöjer genom decimeterdjupa lager av nyfallen snö utanför Norberg i Västmanland. Chaufför Nicklas Landberg, 35, myser bakom ratten.
- Att röja snö har aldrig varit lättare. Hyveln i kombination
med Mählers vinge är riktigt smidig och lätt att hantera.
Den är väldigt rejäl och robust för tuffare uppdrag men den
är även smidig och flexibel i stadsmiljö där man ofta har
nära till kantsten och andra hinder säger Nicklas
Nicklas har tillsammans med två andra chaufförer kört
med SVH-4:an sedan december 2020, då den leverera-

des av Mählers. Det var då som Henrik Lennartsson, 45, vd
och ägare av Henkes Gräv, beslutade sig för att uppdatera
Dalaföretagets snöröjningskapacitet. Byte skedde från en
mindre väghyvel till en helt ny Hidromek HMK 600 MG-4 i
den större klassen.
- Den är enkel att använda på alla vis. Den är lätt att stiga i
och ur och det är gott om plats. Motorluckorna är praktiska
och sikten från förarhytten bra. Dessutom är den lättkörd
och tar sig fram fint. Kontrollerna fungerar bra i kombination med midjestyrningen och efter sväng rätar styrningen
automatiskt upp sig. Smidigheten hos både väghyveln och
sidoplogen gör att helheten blir bra, tycker Nicklas.

Henrik Lennartsson sammanfattar intrycken:
- Med Mählers sidoplog får vi bort betydligt mer snö på en
resa än vi kunde tidigare. Den här plogen går att ställa ut
rejält vilket gör att det blir mindre antal vändor. Det spar tid
för oss och gör jobbet enklare. Vi blir helt enkelt effektivare.
Hidromeken är en väghyvel som passar bra för oss och den
fanns klar för snabb leverans.

– Den är väldigt enkel att koppla på och av, om jag till exempel
vill byta från sidoplogen till den nya strängspridaren från
Mählers, som vi precis har börjat använda säger Nicklas.

Sidoplogen från Mählers har blivit flitigt testad och använd.
Årets vinter har inneburit många utryckningar för Henkes
Gräv, för att röja snö och ploga.

– Den effektiviserar plogningen när man verkligen behöver
det. Vi har kört hyveln och sidoplogen 250 timmar utan
problem och är jättenöjda säger Tobias.

- Det har varit ovanligt mycket att göra i år. Vi har kallats ut
tolv gånger hittills, men allt har gått perfekt, säger Henrik
Lennartsson då vi träffar honom i slutet på februari.
Mählers Sidoplog SVH-4 är designad för att vara allsidig,
smidig och effektiv, även inom tätorter. Plogning och
hyvling kan ske samtidigt och hinder undviks enkelt
genom att plogen kan justeras i de flesta vinklar – höjas,
sänkas, svängas in och ut och snedställas uppåt och nedåt.
Sidoplogen har dessutom en säkerhetsventil som löser
ut vid påkörning av hinder och för att underlätta till- och
frånkoppling ingår stödben.
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Tobias Olsson, 32, är en av två arbetsledare hos Henkes
Gräv. Han avrundar sina kollegors intryck av Mählers SVH4 sidoplog:

FAKTA
HENKES GRÄV ENTREPRENAD AB
Med hemmabas i Dalarna åtar sig Henkes Gräv
entreprenaduppdrag inom 15 mils radie kring
orten Horndal utanför Avesta, men även jobb
i Stockholmsregionen och upp mot Sundsvall.
Personalstyrkan, fast plus inhyrd personal, är 37
personer och maskinparken består av 35 fordon.
Henkes utför de flesta typer av entreprenaduppdrag
där snöröjning är en av tjänsterna.

SIDOPLOG MÄHLERS SVH-4
Skärbredd: 3 050 mm
Max lyfthöjd från marken: 1 020 mm
Max plogningsbredd från hjulets
yttersida: 2 650 mm
Minsta bredd infällt läge från hjulets
yttersida: 800 mm
Totalvikt, beroende av hyveltyp:
1 600–2 200 kg

SOMMAR MED
STRÄNGSPRIDAREN

Så blev det sommar också för CD Entreprenads Komatsu väghyvel, som fått
omfattande utrustning från Mählers. Med maskinföraren Tage Haltorp vid
spakarna har Mählers strängspridare fått bekänna färg och Tage är nöjd!
CD Entreprenad i Malung tog hyveln i bruk i vintras (se
reportage i Mählers News #2 2020) och då fick sidovinge
och snöstopp från Mählers visa hur de fungerar på en
Komatsu-hyvel. I sommar har det varit strängspridarens tur.

– Ibland är det svårt att få materialet från diket att bli bra.
Det kan vara för mycket sten, växtmaterial och grästuvor.
Bäst blir det om man också kan få tillskott av nytt grus, för
att resultatet ska bli riktigt bra, säger han.

Tage är en erfaren väghyvelförare med sammanlagt
drygt 20 år i väghyvel och när han i sommar kört den nya
Komatsun på grusvägar i nordvästra Dalarna, så är det
övergripande omdömet berömmande:

Utrustningen på väghyveln har under sommaren kompletterats med en ny, kraftigare bukplåt under växellådan. Det
är mycket sten som följer med upp vid kantplogning och
nu är det 20 mm stål som skyddar växellådan från att bli
bucklig.

– Jag är väldigt nöjd med den här maskinen. Den är stadig,
har bra sikt, den ger sig inte när det blir motstånd och spakställen ger bra och exakt svar från hydrauliken. Det blir inga
överraskningar, trygg att köra, säger han.
Att Tage är engagerad i hyveln är inte att ta miste på. I
augusti fyllde han 66 år och borde varit pensionerad.
– Men eftersom jag visste att företaget skulle investera i
ett nytt märke, så tyckte jag det var så spännande att jag
bestämde mig för att fortsätta köra några år till, säger han
och ler stort.

På de statliga vägarna har vi jobbat mycket
med grusåtervinning och förbättring av
diken. Då har strängspridaren från Mählers
fått arbeta och det fungerar mycket bra
TAGE HALTORP
Under sommaren har han kört hyveln på både statliga
grusvägar, vid uppdrag åt vägföreningar och åt skogsbolag
på skogsbilvägar.
– På de statliga vägarna har vi jobbat mycket med grusåtervinning och förbättring av diken. Då har strängspridaren från Mählers fått arbeta och det fungerar mycket bra,
berättar Tage.

– När jag sedan hyvlar vägbanan så ställer jag i regel
strängspridaren i dess allra yttersta vänsterläge. Då når
intaget precis för att fånga in grussträngen jag hyvlar upp
med mittbladet. Sedan sprider strängspridaren ut materialet jämnt över vägbanan. I högerkant är spridaren förlängd
några decimeter för att det inte ska bli någon kant ut mot
diket.
Så springer Tage ut för att justera inställningen på spridaren
något.
– Det är så känsligt hur materialet uppför sig. Om det finns
för mycket 0-material i vägen så sprider det sig annorlunda
än om vägmaterialet är grövre, eller om det är baserat på
bergkross. Samma sak beträffande fuktigheten. Är det
för fuktigt blir det genast svårare. Man vill ju ha ett jämnt
flöde av gruset längs strängspridaren för att vägytan ska bli
jämn, förklarar han.
Men han är glad för hur Mählers spridare fungerar och
det är enkelt att justera vinklar och lutning och efter några
hundra meters injustering är han nöjd med hur arbetet
flyter på.
– Kanske hade jag velat att strängspridaren hade nått ut
15-20 cm längre åt vänster. Nu har jag den inställd i sitt
yttersta vänsterläge för att intaget ska få med sig allt grus.
Lite mer marginal där hade varit bra, hälsa konstruktörerna
det, säger han.

Grusmaterial som hamnat i vägkant plogas försiktigt upp
på vägen och får tillsammans med befintligt material bilda
nytt och omblandat slitlager.
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VINTERVÄGHÅLLNING
PÅ NORSKT VIS

Vi har pratat med föraren av en ny och välutrustad lastbil för att höra vilket perspektiv
han har på underhållet av vintervägar under norska förhållanden.

När det gäller vintervägunderhåll är detta något som tas
på allvar av norrmän. Du som vet hur det kan vara utefter
våra vintervägar bör ha den bästa utrustningen som finns
tillgänglig. Detta inkluderar spridare från RASCO - en viktig
och erkänd utrustning bland många väghållningsarbetare
i Norge.
En av dem är Kristofer Tetlie, som arbetar på Lindsethmo
Transport AS i Skage och kör en plogbil mellan
kommunerna Overhall och Namsos. Området han arbetar
i har ofta temperaturer under -30 ° C, och hans viktigaste
uppgift är att förhindra att is byggs upp på vägen. Under
sådana hårda förhållanden använder han naturlig lös sand,
vanligtvis i en mängd av 150 till 200 g / m².
Vintern i centrala Norge är mycket oförutsägbar.
Kristofers arbetstid varierar därför från en timme
om dagen till oavbrutet arbete när lastbilen arbetar
dygnet runt och han och hans kollegor växlar om.
Lastbilen från Lindsethmo känns omedelbart igen på
vägen tack vare den röda och vita färgsättningen och
matchande utrustning. Modellen är en helt ny Volvo med
750 hk, 6x2, tridem med hydraulisk styrning på den
tredje axeln. RASCO SOLID-spridaren, som är monterad
på baksidan, har ett kedjetransportsystem och 9 m3
torrsubstanskapacitet och styrs av styrenheten EPOS
10 direkt från fordonets hytt. Snön rensas med hjälp av
Mählers DPD 3700 snöplog monterad fram på lastbilen,
samt ett hyvelblad installerad bakom lastbilens framaxel.
RASCO har hundratals spridare i Skandinavien, så vi
frågade Kristofer varför de är så populära.
Han betonar hållbarhet, enkelhet och den pålitliga service
som företaget får från Mählers, den skandinaviska
distributionspartnern.
“De är lätta att använda. När du väl är van vid
kontrollpanelen behöver du inte titta bort från vägen
för att göra justeringar medan du sprider. Jag har
provat andra displayer och pekskärmar och tryckte då
ofta på fel knappar. RASCO har en bra lösning här!
Återförsäljaren i Norge (Mählers) har utmärkt service om
något skulle gå sönder. Redan samma dag är nya delar på
väg! Som vägunderhållsföretag har vi inte tid för stillestånd
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på utrustning, och återförsäljaren är helt medveten om
detta. 10 av 10 poäng från mig “, säger Kristofer.
Vid mycket låga temperaturer kan material som lagras
i spridarens behållare frysa om de innehåller en viss
mängd fukt. Kristofer är därför nöjd med vibratorlösningen
installerad på spridaren, som skakar behållaren och frigör
den från sand som kan fastna. Genom att trycka på
knappen inuti hytten aktiveras vibratorn på spridaren. När
det är klart kan du fortsätta arbeta utan att fysiskt behöva
gå ut på spridarens baksida och lösa problemet manuellt,
vilket sparar mycket arbete.

De är lätta att använda. När du väl
är van vid kontrollpanelen behöver
du inte ta ögonen från vägen för att
göra justeringar medan du sprider
KRISTOFER TETLIE

Kristofer delar praktiska tips för sina kollegor i branschen,
särskilt de som kör spridare med ett kedjetransportsystem:
”Gör det till en veckovis rutin att kontrollera slitkuddarna
så att du förhindrar skador på kedjetransportören. Om
grus byggs upp i containern är det ett problem och jag
rekommenderar därför att en vibrerande enhet installeras
på spridaren. ”
Slutligen diskuterade vi möjligheterna för utveckling av
elektrisk utrustning för vinterunderhåll. Även om Kristofer
tror att el kommer att påverka industrin, är han skeptisk
till livskraften hos en batteridriven vinterunderhållsbil
som kommer att fungera vid extremt låga temperaturer.
Han utesluter dock inte möjligheten för framtida tekniska
genombrott inom detta område.
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