FLEXIWAY

Helt plutselig føles alt annet umoderne

Mählers | Flexiway

Mählers Flexiway
Revolusjonerende diagonalplog
for fleksibelt veivedlikehold

Leddet i to seksjoner

Modulbygd bredde fra
3,4 til 4,6 meter

Ekstrautstyr: Kan leveres
med kantstøtte for
rekkverk/midtdelere.

Sikkerhetsskjær.
Klarer 50 mm høy hindring
i 40 km/t iht. EU-kravet
EN 13021+A1:2008. Med
stål og gummi, stålskjær
eller hardmetallskjær

Helt uten hjul
eller slitesko

Flexiway | Mählers

Leveres med farger og refleks
som tilfredstiller kravenene fra
SVV

Variabel kastehøyde

Tekniske spesifikasjoner*
Flexiway
Skjærbredde

mm

Minste arbeidsbredde

mm

3 400, 3 700, 4 600
3 230

Høyde, høyre

mm

870–1 170

Høyde, venstre

mm

980

Vridning

°

Slitestål

stk.

Slapsskjær

stk.

6

Sideforskyvning

mm

± 450

24–42
4–6

Vekt ekskl. innfesting, fra

kg

650

Vekt inkl. feste*

kg

1 000–1 200

* avhengig av utførelse

Alle ventiler i plogen.
Bare ett trykk og en
retur fra drivkilden

Automatisk, hydraulisk skjærtrykk som
manøvreres fra førerplassen gir lavere
drivstofforbruk og redusert slitestålslitasje

Helt nytt patentert
parallellogram

Sideforskyvning ± 450 mm
OPPDATERINGER

Slapsskjær med variabelt trykk

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forbedret løftegeometri (løfter jevnt uansett posisjon)
Forbedret løftehøyde
Forbedret kastehøyde
Modifisert utkast reduserer faren for snø på frontruten
Forbedret og mer servicevennlig hydraulikkboks
Forsterket plogboks
Forsterkede og modifiserte skjærholdere gir mulighet til å utnytte stålene maksimalt
Forsterket ledd med ekspanderbolt mellom plogboksene
Modifisert feste til posisjonslysene gir maksimal synlighet også i transportmodus
Forsterket grind
Lastventiler på sylindrene til sideforskyvningen
Forsterkes konstruksjon på forlengelsesdetaljer

Sideforskyvning ± 450 mm
For å kunne diagonalforskyve plogen effektivt i krappe
svinger samt rundt trafikkdelere o.l. hindringer langs
veien. Dessuten økes opprensningsbredden betydelig i
kombinasjon med sideplog.

R E D S K A P S SYS T E M F O R Ø K T L Ø N N S O M H E T
Mähler og Söner Norge AS Vollmarka 3 7224 Melhus, Norge
Tel +47 909 35 698 | E-post roar.wehn@mahlers.no | www.mahlers.no

