PLOGFESTE FOR LASTEBILER

MÄHLERS LEVERER PLOGFESTER
TIL ALLE NG SCANIA,
OG MED SCANIA SIN BEKREFTELSE
PÅ INNFESTINGSPUNKTER

UNIKT PLOGFESTE FOR SCANIAS
NYE GENERASJON LASTEBILER

Den svenske plogprodusenten Mählers
har i samarbeid med lastebilprodusenten
Scania utviklet en helt ny type plogfeste for
den nyeste generasjonen lastebiler som ble
lansert høsten 2016.
Kravspesifikasjonen for det nye plogfestet
var en smule innviklet, men takket være
selskapets utviklingsavdelinger er nå alle
ønsker avklart.
Blant annet var kravet at det såkalte bufferstaget som normalt løper under lastebilen,
skulle bort. Dermed økes bakkeklaringen.
Dette innebærer også at festet kan sitte
igjen, selv om lastebilen ikke må brukes til
ploging.

plogleverandør kunne levere plogfestene til
Scanias nye generasjon lastebiler, sier Roar
Wehn, markeds- og salgssjef i Mählers.
Den norske Scania-forhandleren i Tromsø
var en av de første til å levere en ny Scania
med Mählers’ nye feste, og sjåføren Roy
Reiholdsen var den som mottok denne
lastebilen. Selve påbyggingsarbeidet ble
utført av Scania på Bardufoss.
Mählers melder at det nye plogfestet er klart
til omgående bestilling.

Scania kan nå levere rammefestene til
brøytefestet montert på sin fabrikk. Dette
gjøres ved at Scaniaselgerne bruker kode
- Det har vært et godt samarbeid mellom 7663A i sitt system.
selskapene, og vi er stolte av at vi som første

VI ER STOLTE AV Å HA DENNE
UNIKE BEKREFTELSEN
FRA SCANIA PÅ PLOGFESTER
TIL NG SCANIA

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,
samt snøfreser for hjullastere.
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