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Ruben nöjd med DPH3700
”Plogen kastar oerhört bra”

Succé med
Mählers på traktor

– Tog oss
på allvar

Arbetet går
dubbelt så fort

– Sida 3 –

– Sidorna 4-5 –

– Sidorna 7-9 –

Äntligen vinter
Alla årstider har sin tjusning och även om det är skönt med
sommar och sol, så går det inte komma ifrån att vintern är
en härlig årstid.
Jag själv är ingen inbiten skidåkare men njuter av varenda
meter i backen när jag får möjlighet och jag vet att det finns
massor av skid- och snöskoteråkare bland våra kunder.
Förutom nöjen är snön också en viktig inkomstkälla för både
er som plog-entreprenör och för oss som leverantör. Som
jag brukar säga: ”Snö är vitt guld”.
Föregående två säsonger har vi presenterat två viktiga
nyheter.
Högkastande plogen DPH och kombiplogen DPD som går
att ploga både åt höger samt åt vänster med.
Båda plogarna har fått ett varmt mottagande och i vinter
kommer vi få se många av dem längs våra vintervägar.
För er som inte investerat i nya plogar, hoppas jag att ni är
rustade och beredda på vintern med välservade plogar.
I detta nummer av Mählers News hittar ni en del tips på vad
ni ska kontrollera och är det så att ni har funderingar så finns
vi alltid redo för att hjälpa er.

VINN EN SNYGG
MÄHLERS-JACKA

Häng med i vår enkla tävling och du har
chansen att vinna en härlig Mählersjacka
inför vintern.
Tävlingsreglerna är enkla. Lös de två
frågorna här nedan:
1. Vad kallas Mählers nya system med
sidoplog som är applicerad på en
lastväxlarram?
2. Vilket typ av fordon fäster man Mählers
strängspridare på?
Skicka in ditt svar, ditt namn, din storlek och
vart du vill ha jackan skickad om det blir du
som vinner till roar.wehn@mahlers.no
Vi lottar ut en vinnare i Norge och en i
Sverige. Vinnarna meddelas personligen
samt annonseras på Mählers Facebook-sidor
i Sverige och Norge.

Med hopp om en snörik vinter,

Lycka till!

Roar Wehn
säljchef Mählers

FACEBOOK

facebook.com/mahlers.se

FLICKR

KOM IHÅG ATT

flickr.com/mahlers

VI ÄVEN FINNS PÅ
FÖLJANDE KANALER
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YOUTUBE

www.youtube.com/MahlersOnline

[ MÄHLERS NEWS ]

Plogen från Mählers är enkel att
montera och ställa in. Den är lätt,
och det märks på traktorn. Den
följer vägen bra, skrapar den väldigt
ren och slungar undan snön utan
problem. På min sträcka är jag
beroende av att plogen kastar bra i
låg fart, och det gör den här.

Succé med Mählers på traktor
Bjørnar Sørheim valde Mählers trots att han hade möjlighet att utnyttja
uppdragsgivarens förmånliga avtal med andra tillverkare.
TEXT: STIAN MOAN FOLDE

Sørheim (34) driver sin enskilda firma från Etne utanför
Haugesund. Han har en anställd och en plog. Den är från
Mählers.
– Jag har en DPH3400, och den är jag väldigt nöjd med.
Jag hade möjlighet att köpa ett annat märke genom min
uppdragsgivare men jag tyckte Mählers verkade både mer
avancerad och mer modern, säger Sørheim.
Sørheim plogar 3,5 mil landsväg för NCC. På slingrande
vägar med smala broar har han valt att montera plogen på
en traktor av märket Fendt 716.
– Jag tror inte att jag hade kommit runt i alla kurvor och
över broarna om jag hade monterat plogen på en lastbil,
säger han.
Tredje säsongen
Den här säsongen är Sørheims tredje med plogning, och
han har tre år kvar av avtalet. Han startade sitt företag
2009. Det här är hans första plogningsavtal, men han
har jobbat en del med plogning tidigare. Dock med andra
plogmärken framför traktorn.
– Tidigare har jag lånat plog från arbetsgivaren, men jag
har aldrig varit helt nöjd. Plogen från Mählers är enkel
att montera och ställa in. Den är lätt, och det märks på
traktorn. Den följer vägen bra, skrapar den väldigt ren och
slungar undan snön utan problem. På min sträcka är jag
beroende av att plogen kastar bra i låg fart, och det gör
den här, säger han.

Sørheim valde att satsa på en 3 400 millimeters plog just
på grund av de smala vägar han har ansvaret för att hålla
fria från snö. Vägarna är delvis slitna och vägkanterna
består ofta av sten så det är lätt att slå i om man inte har
full kontroll.
– Fjädrande skärhållare på plogen är alfa och omega
för mig. Annars skulle påkörningar kunna förstöra både
plogfäste, traktor och det jag kör på. Jag har klarat mig bra.
Jag har naturligtvis stött emot kantsten och betongkanter
då och då, men det har inte lett till några problem, påpekar
han.
Fick tips av en kollega
Sørheim fick reda på Mählers produkter genom en kollega.
Han fick tips om att det hade kommit en ny plog på
marknaden som säkert skulle passa honom bra. Sørheim
tog kontakt med Mählers, och de kom på besök.
– Jag är mycket nöjd med deras agerande. För oss
entreprenörer är det extremt viktig med service. Vi har inte
tid eller råd att stå stilla, och vi har ett avtal att uppfylla.
Och då jag frågade efter kilbultar levererades de nästan
omedelbart, säger han.
Sørheim hoppas att han kan ta på sig både mer arbete
och anställa fler framöver. Då utesluter han inte att det
kan komma en ny Mählers-plog på plats i Etne utanför
Haugesund.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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Då de skulle skaffa nya
plogar tog Horne Maskin
AS kontakt med flera
leverantörer. Kvaliteten på
Mählers produkter visade
sig vara hög.
– Men det avgörande
för oss var uppföljningen
från Mählers sida, säger
ägaren och föraren
Halvar Horne.

– Tog oss på allvar
Horne Maskin håller till i Hyllestad kommun i Sogn och
Fjordane. Här har de ansvaret för plogning och saltning av
cirka 140 kilometer landsväg, klassiska vestlandsvägar med
sjö på den ena sidan och berg på den andra, samt någon
gång också cykelväg. Några partier har mycket snö, andra
mindre.
– Mählers ville låna oss en DPH3400. De tog oss och våra
behov på allvar och följde med hur det gick för oss. Plogen
kom till oss i mitten av mars 2016, och när det blev april hade
vi redan beställt två! Vi ville vara tidigt ute, vi räknade med att
det skulle bli stor efterfrågan på dessa plogar efterhand som
de introducerades på marknaden, säger Horne
Avgörande på dåliga vägar
Han och hans kolleger körde några pass under provperioden
och upplevde en stabil plog med lite buller som gav ett bra
resultat.
– Det viktigaste var att den gick mycket lugnt och stadigt över
skarvarna i vägbanan där vi vanligtvis märker att plogen hugger
till rejält. Detta var mycket positivt, och helt avgörande. Vi har
massor av mycket dåliga vägar med lagningar och skarvar.
Den här plogen ger förarna en betydligt mer behaglig vardag.
Det är också tryggare att redskapen har fjädrande stål.
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Testplogen hade också sidoförskjutning som gör att man
flyttar den yttre linjen längre ut på höger sida och därför kan
ligga bättre placerad med bilen på smala vägar, säger Horne.
Horne var så nöjd att han lade ut följande på firmans
Facebook-sida:
Facebook-skryt
”Det har varit spännande att få prova plogen och vi tycker att
den har motsvarat förväntningarna. Plogen är lättkörd och ger
ett bra plogresultat. Plogen har bra kast i låg hastighet. Gillar
att plogen hänger stadigt och är stabil i transportläge. Är
också mycket nöjd med utlösaren på slitstålet då plogen går
smidigare över asfaltslagningar än vad vår andra utrustning
gör. Plogen har också hydraulisk sidoförskjutning, vilket är
bra om man vill ha plogen längre ut på höger sida”.
Horne har också lagt märke till annat än själva plogkapaciteten
som han uppskattar.
– Plogen är så pass lättkörd att det syns på dieselförbrukningen.
Och det är ju inte alls illa, säger han.
Två av fem plogar är nu från Mählers. Snart ska de tre andra
bytas ut.
– Det är högst sannolikt att det blir Mählers igen, avslutar
han.

[ MÄHLERS NEWS ]

TEXT: STIAN MOAN FOLDE

MÄHLERS DPH 3400-3700
HÖGKASTANDE DIAGONALPLOG
+ Hög kasthöjd redan vid låga hastigheter
+ Maximal säkerhet med fjädrande/utlösande
skärhållare minimerar olycksrisk med person
och sakskador

+ DPH3400 & DPH3700 är konstruerad för att
kasta snön både högt och långt, vilket den gör
tack vare en unik design som ger snön hög
fart då den lämnar plogen

+ DPH-plogarna är även utrustad med en rad
säkerhetsdetaljer som kör körningen både
effektiv och säker, bland annat fjädrande
plogstål och chockventiler på parallello+ Kraftig konstruktion för krävande miljöer
gramets vridcylindrar som reducerar skador
+ Slitplast på höger sida för att skona vägräcken
vid påkörning av hinder
+ Efter många och hårda tester startades
+ Som tillval kan plogen utrustas med sidoserietillverkningen av Mählers DPH3700
förskjutning, 160 mm till vänster, som
högkastande plog hösten 2016
ytterligare ökar effektiviteten och flexibiliteten
+ Ytterligare säkerhet med chockventiler på
parallellogramets vridcylindrar reducerar
skador vid påkörning av hinder

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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SNART ÄR
VINTERN HÄR

En del kanske redan gjort sin första plogtur då ni läser detta och en del
av er väntar på de första snöflingorna. Oavsett vilket hoppas vi att ni
kommer ihåg att se över er Mählers plogutrustning. Service och underhåll
är en viktig del för att få ut det mesta av utrustningen och det borgar för
många problemfria mil längs våra vintervägar. Nedan finner ni några av de
viktigaste punkterna att gå igenom på era diagonal och sidoplogar.

CHECKLISTA
FRONTPLOGAR

CHECKLISTA
SIDOVINGAR

•

Glapp i skärhållare, kontrolleras enklast
genom att lyfta plogen och säkra den med
pallbockar och ”rycka-slita” i skärhållaren.

•

Bussningar i p-gram, bussningarna
kontrolleras enklast genom att lyft och
sänka plogen.

•

Kontrollera skruvförbanden.

•

Smörjning av alla smörjpunkter
(se instruktionsbok)

•

Lufttryck om hjularrangemang är
monterade, skall vara 10bar i hjulen.

•

Plogstål och slitskor, så att de är fräscha
eftersom stål/skor nöts mera när det är
asfalt framme.

•

Gummiskär på dubbelsskärsplogar.

•

Funktionskoll av belysning/blixtljus.

•

Översyn av varningsdekaler.

•

Lufttryck om hjularrangemang är
monterade, skall vara 10bar i hjulen.

•

Plogstål och slitskor, så att de är fräscha
eftersom stål/skor nöts mera när det är
asfalt framme.

•

Kontrollera skruvförbanden.

•

Smörjning av alla smörjpunkter
(se instruktionsbok)

•

Funktionskoll av belysning/blixtljus.

•

Översyn av varningsdekaler.

Behöver ni veta hur produkterna är monterade och vilka komponenter som ingår
så kan ni kika in på vår hemsida där det finns en del sprängskisser att titta på.
Om support önskas så finns vi på Mählers alltid till hands – ring bara 0624-512350.
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[ MÄHLERS NEWS ]

Arbetet går
dubbelt så fort
med Mählers
Ola Persson med firma Väghyvelarbeten i Sveg AB
har bråda dagar när det blir höst.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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- Vi provade ett annat fabrikat men insåg ganska snart
att det är Mählers som gäller, säger Ola samtidigt
som han pekar på sin strängspridare. Titta här, många
justeringsmöjligheter, bomberingsfunktion, stabila hjul
och genomgående robust byggd.
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[ MÄHLERS NEWS ]

- Ja, det är samma varje år och i år har det varit extra högt tryck då det är
många projekt igång samtidigt berättar Ola Persson, då vi en fin höstdag
träffar honom och Sebbe Göransson på en skogsväg strax nordöst om Sveg,
Härjedalen.
Ola har kört hyvel på heltid sedan 2001 då han började arbeta åt pappa
Ragnar och 2003 tog han över företaget efter att pappa gick bort. Innan dess
hade Ola kört lite extra sedan 1990 så det är ingen nybörjare vi besöker idag.
Ola berättar att Väghyvelarbeten i Sveg AB är det enda företaget i Härjedalen
som enbart arbetar med väghyvling och att den specialiseringen både
är bra och en samtidigt en utmaning då det stundvis blir stora inflöden av
beställningar.
- Tack vare vår fokus på väghyvling har vi blivit ett namn inom branschen och vi
har idag en bra bas av återkommande kunder berättar Ola som då bla, nämner
Härjedalens Kommun, NCC, Stora Enso, Holmen, Mellanskog och PEAB. Nu
har vi så pass mycket jobb att jag hyrt in en hyvel extra tillfälligt som Sebbe
kör fortsätter Ola.
Med undantag av ett test har Ola och hans pappa har alltid kört med Mählers
strängspridare på sina väghyvlar och det finns inget tvivel om att han kommer
fortsätta med det.
- Vi provade ett annat fabrikat men insåg ganska snart att det är Mählers
som gäller, säger Ola samtidigt som han pekar på sin strängspridare. Titta
här, många justeringsmöjligheter, bomberingsfunktion, stabila hjul och
genomgående robust byggd fortsätter Ola.
- Dessutom har Mählers ett oslagbart sälj och eftermarknadsteam, något som
Ola uppskattar stort.
Vi ska nu få följa med ut på ett uppdrag bestående av underhållshyvling av en
skogsbilväg.
Ola sänker bestämt ned hyvelbladet samt grussträngspridaren på sin Vammas
RG281 och börjar sedan skära av ytlagret som han drar in från kanterna in i
vägbanan.
Strängspridaren fångar upp materialet som Ola hyvlar in i vägbanan och
sprider sedan ut materialet som en jämn och fin yta efter sig.
När man ser hur Ola arbetar är det lätt att förstå att grussträngspridaren
underlättar hyvlingen något enormt.
- Ja, på sådan här hyvling spar vi faktiskt halva arbetstiden då jag annars skulle
behövt åka in och ut ännu en gång för att sprida ut det jag hyvlar upp.
- Nu hyvlar jag och sprider ut gruset i ett och samma moment avslutar Ola
innan han åker vidare mot nästa uppdrag.

FAKTA
Väghyvelarbeten i Sveg AB
Grundat: 1972 av pappa Ragnar Persson
Placering: Sveg
Nuvarande ägare & VD: Ola Persson
Anställda: 2 fasta + en extra vid högtryck
[ W W W.MAHLERS.SE ]

Maskinpark: 1 st Vammas RG281, 2005
& 1 st Vammas RG281, 2011 samt en
inhyrd Vammas för att tillfälligt kapa värsta
topparna. Alla väghyvlar utrustade med
Mählers strängspridare.
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CAWAY - Flexibel och effektiv
- Caway gör två bilars arbete och det är
dessutom billigare att fordonsanpassa det
egna ekipaget. Vi har inte räknat på det men
jag skulle tippa att kostnaden ligger på runt
en tredjedel, säger Mattias Björkman, entreprenadingengör på Svevia i ett reportage
i Trucking nr 4, 2017
Det är nu två år sedan Mählers körde
igång sina prototyptester av det unika sidoplogs-systemet Caway. Ett system som
i ett slag förändrade och effektiviserade
plogningen och nyttjandet av lastbilarna.
System Caway bygger i grunden på tre
delar
1 Lastväxlarram
2 Sidoplog
3 Salt-tunna eller annan halkbekämpningsutrustning

ningsbil till plogbil är rekordsnabb. Kroka
bara på latstväxlarflaket, fäll upp stödbenen, anslut elektronik & hydraulik och sedan är du redo för plogning samt saltning/
sandning.
I kombination med en 4,6 meters diagonalplog uppnås en total plogbredd om otroliga 8,8 meter! (Norge dispens på max 7,5
meter)
Norska Mesta körde under vintern
2016/2017 7 stycken Caway-system på
vägarna i Romerike samt 2 stycken på
E6:an i Östfold.
- Vi är väldigt nöjda så här långt.
Caway-systemet är väldigt flexibelt samtidigt som den röjer bra och lämnar svart

väg efter sig, sade Morten Wålberg på
Mesta i en artikel i Norska tidningen Anlegg
& Transport.
De Svenska & Norska testförarna konstaterar att den unika röjningsbredden
sparar många plogturer och att det höjer
säkerheten avsevärt genom att inga fordon
ges chansen till dumma omkörningar och
sicksack-körningar som vanligtvis sker i
plog-kolonner.
Att omställningstiden från vanlig anläggningsbil till plog & saltbil är så kort är naturligtvis också uppskattat.
Detta upptäcker nu allt fler och inför
säsongen 2017/2018 har det sålts
ytterligare Caway system och det innebär
att allt fler av er läsare kommer se och
komma i kontakt med detta unika system.
På nästa sida kan du se hur Cawaysystemet är uppbyggt.

Hela systemet monteras på några minuter
och omställningstiden från ”vanlig” anlägg-

CAWAY - FÖRDELAR
Effektivitet – Sidoplogen mäter 5,5 meter
bredd (18 fot) och tillsammans med en 460
cm bred frontplog erhålls en röjningsbredd
på hela 8,8 meter (Norge 7,5 meter) Detta
ger mer plogad väg/timme än någon annan
plog. Saltning i samma moment som
plogning minskar antalet turer.
Svart väg – Caway sidoplog är tredelad
och följer vägbanans ojämnheter. I
kombination med den tredelade
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konstruktionen sitter det moddskär bakom
skärstålen som rensar det sista slasket på
vägbanan. Därmed uppfylls kraven på sk,
”Svart väg”

på den går det att ha valfri utrustning (Salttunna, flak, etc) Detta innebär att det går
lika fort att ställa av sidoplogen som den tid
det tar att ställa av flaket.

Ekonomisk & miljövänlig – I kombination
med Mählers styrsystem är det möjligt
att ställa skärtrycket på Caway
sidoplog och därmed blir det inte
mer motstånd och slitage än
aktuellt väglag kräver.

Säkerhet – Fjädrande plogstål minstar
risken för ”hugg” och arbetsbredden på
upp till 8,8 meter (7,5 meter i Norge) innebär
helt avstängd väg och på så sätt undviks
sick-sackande trafik som gör livsfarliga
omkörningar.

Monteringstid – Cawaysystemet bygger på att
sidoplogen är monterad
på en lastväxlarram och

Enkel byggnation – Inga sidoplogsfästen
krävs då det räcker med ett lastväxlarsystem
byygd på en sk, tridem lastbil.

[ MÄHLERS NEWS ]

UNIKT PLOGFÄSTE FRÅN MÄHLERS
2015 införde EU krav på radar i fronten
på vissa lastbilschassin* Radarn utgör en
viktig del av panikbromssystemet AEBS,
Advancing Emergency Breaking System.
Detta har inneburit nya utmaningar för
plogtillverkarna då de ”äldre” fästessystemen VV95, Norgeplatta samt DINplatta skymmer radarns siktfält som
då måste avaktiveras när plogfästet är
monterad.

Genom ett samarbete med Volvo och Scania
har Mählers utvecklat ett radaranpassat
plogfästes-system. Ett plogfäste som i sig
har en helt ny konstruktion jämfört med sina
föregångare samt att fästet är anpassat för
dagens moderna radar-teknik.
Systemet bygger på att plogens låsanordning är flyttat från att varit monterad på bilen
till att istället sitta monterad på plogen. Det
innebär att den radar som sitter monterad i

Lastbilsfäste
Kopplingsgrind
Rossöplog
med radargrind

lastbilens front fungerar och inte skyms när
plogen är bortkopplad.

Nedre infästning

Mählers nya radarfäste testades med goda
resultat under vintersäsongerna 15/16
samt 16/17 och finns nu till ett flertal lastbilsmodeller**
Mählers erbjuder dessutom adapter med
kopplingsgrind för att koppla äldre plogar
mot det nya fästet.

* Nya EU-direktivet omfattar enbart EU-länder.
** Kontakta Mählers för information om vilka lastbilsmodeller som det går att applicera nya radarfästet på.

CAWAY - SÅ FUNKAR DET
Sidoplogen består av 3st sektioner som
följer vägens kontur. Plogen är upphängd
i 4st lyftcylindrar som har reglerbart
anliggningstryck. Caway är dessutom
utrustad med separat moddskär för bästa
plogresultat. Reflexer är monterade både
på framsida och baksida av sidoplogen
samt utrustade med blixtljus för optimal
synlighet. De främre sektionerna är
utrustade med överrykningskydd.
Sidoplogen går att koppla loss från
lastväxlarramen om enbart saltning ska
utföras, till- och frånkoppling tar ca 10min.
Caway styrs med Mählers Styrsystem
MC2B.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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MÄHLERS HÖGKASTANDE
DIAGONALPLOG DPH3700

”Plogen kastar
oerhört bra”
Ruben började sin karriär inom branschen redan 1984
då han startade med att skjutsa skogsmaskiner med sin
maskintrailer. 2001 övergick verksamheten till specialtransporter. 2009 förändrades verksamheten återigen
och nu slog sig Ruben in på entreprenadbranschen
och övergick till gruskörning och grusvägsunderhåll på
somrarna och vintrarna var det snöplogning som gällde. De senaste åren har även asfaltskörning tillkommit
och därmed är den huvudsakliga verksamheten asfalt
och snöplogning.
För att klara de tidvis snörika vintrarna i södra Lappland
valde Ruben att utrusta nya bilen med Mählers
högkastande diagonalplog DPH3700.
- Jag plogar många fler turer nu innan snöplogkanterna
börjar byggas upp på höjden och jag behöver heller inte
vingen lika mycket med DPH:n fram på bilen berättar
Ruben. Ibland kan det också driva igen nåt grymt längs

12

vägarna här uppe och då är det skönt att kunna skicka
iväg snön långt från vägen menar Ruben.
Ruben berättar att det var lite inkörningsproblem under
de första plogturerna men att Mählers ställde upp
bra och efter lite justering så går plogen stabilt och
uppträder lugnt på vägen.
- Ja, nu funkar den perfekt och kastar snön oerhört
bra säger Ruben.
Även om det inte kom lika mycket snö som
väderleksprognoserna lovat dagen för vårt besök, så
fick vi ändå se ekipaget i drift då väghållaren Svevia
ringde ut Ruben för en plogtur.
- Så här kan det va ibland, väderleksrapporterna
lovar/hotar med mycket snö men när vi väl är ute så
är det bara lite ”damm” längs vägen och ibland är det
tvärtom.
- Men även om det inte ”tok-snöar” så bildas det ofta

[ MÄHLERS NEWS ]

Längs väg 92 mellan Lycksele och Åsele i södra Lappland möter vi åkaren Ruben
Gustafsson. Han plogar den sträckan för väghållaren Svevia i sin fina Volvo FH 540
Volvo Tridem utrustad med Hiab lastväxlare och komplett plogutrustning från Mählers.
Ett snyggt bygge som Vemservice i Vemdalen genomförde våren 2016. Trots att bilen
rullat närmare ett år är det fortfarande fin puts på allt.

drev längs plogkanterna och det måste städas bort för
att undvika snörök som annars bildas menar Ruben.
Ruben berättar också att han plogar en hel del
skogsbilvägar och funderar på om Mählers senaste
kombinationsplog DPD3700 skulle va ett ännu bättre
val för hans behov.
- Den kombinerar ju både egenskapen med att kasta
högt & långt samt att den är svängbar åt båda hållen
så du kan välja vilket håll du ska ploga snön. Det skulle
passa perfekt på skogsvägarna menar Ruben innan
vi skiljs åt strax ovanför Åsele där Ruben vänder sin
plogsträcka.

Även om det inte
”tok-snöar” så
bildas det ofta drev
längs plogkanterna
och det måste
städas bort för att
undvika snörök som
annars bildas

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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En ny ”nackvridare” plogar i T
Enligt Anton Tapani har de haft entreprenaden för väghållningen på riksväg 99 runt
Muodoslompolo ”sedan farfars tid”. Men för
fem år sedan förlorade de upphandlingen –
och vann den tillbaka i år när Svevia gjorde
en ny upphandling.
– Och då behövde vi nya rejäla grejor,
säger Anton.
Inte bara det, det krävdes en rejäl resa
med höga krav på planering och uthållighet.
Den nya lastbilen, en Scania R580, skulle
utrustas på Svetsab i Höganäs, 180 mil från
Muodoslompolo och precis i andra änden
av Sverige. Den 11 september kunde Anton
14

hämta lastbilen – och sedan började ett tidspressat rally med Lastbilsträffen i Ramsele
som mål den 15-16 september.
Vilken resa!
– Först körde jag till Hudiksvall och där fick
jag inredning – bord, gardiner och annat –
samt lite kromade detaljer. Sedan drog jag
vidare till Jevs Car Wrapping i Sollefteå och
fick folieringen på temat Sons of Anarchy,
tv-serien du vet. Nästa stopp var Rossön,
där jag hämtade upp den nya plogen hos
Mählers, en DPH 3700. Och sedan drog
jag till Ramsele och ställde mig i tvättkön
[ MÄHLERS NEWS ]

med lastbilen, skrattar Anton.
Jodå, Anton hann i tid till Lastbilsträffen
och hans nya Scania fick mycket beröm.
Helt ovan är han inte, det var fjärde året i rad
för Anton som tidigare visat upp sin trailerdragare med motiv från Mad Max.
– Våra bilar ska vara ”nackvridare”, det är
bra reklam.
Mählers x 2
Men nu är det vardag igen i Tornedalen.
Tapanis Entreprenad ser fram emot en
snörik vinter och mycket jobb. Förutom den
nya Scanialastbilen med DPH 3700 har

Tornedalen
man även en Volvo väghyvel med Mählers
sidoplog SVH-4 monterad.
– Vi har ansvar för norra Pajala med bland
annat riksväg 99. Totalt är det elva mil och
det kan bli dryga dagar när det snöar bra.
Att valet föll på Mählers var ingen slump.
– Vi har alltid kört med Mählers. Det är
bra grejor och de har bra service när det
behövs, säger Anton som dock inte har
någon erfarenhet av nya DPH 3700.
– Men jag har fått så många rekommendationer om den, att den har bra skärvinklar
och att den kastar snön högt och långt. Det
här blir en bra vinter, det är jag säker på.

Anton Tapani har längtat länge efter den första snön i Tornedalen.
Han är mer än beredd med sin splitter nya och fullutrustade
Scania R580 och nya DPH 3700 från Mählers.
– Ja, det här blir en riktigt rolig vinter, säger Anton Tapani på
Tapanis Entreprenad i Muodoslompolo norr om Pajala.

FAKTA TAPANIS ENTREPRENAD
+ Företaget har en lång historia och har
rötterna i den taxirörelse som startades i
Muodoslompolo av Uno Tapani i början
av 1910-talet med en ny T-Ford av 1913
års modell.

+ I dag drivs företaget av den fjärde
generationen
Tapani,
bröderna
Emil och Anton. Emil ansvarar för
entreprenaddelen som domineras av
fordon som används i gruvindustrin i
Malmfälten. Anton sköter åkeridelen.

+ Verksamheten har genom åren gått
upp och ner. På 90-talet hade företaget
en stor bussrörelse med drygt 10-talet
bussar.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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Mottagare:

Öka din kapacitet 365 dagar per år
Höj nyttjandegraden på din lastbil. Röj snö och underhåll grusvägar med utrustning från Mählers.
Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din kapacitet sommar som
vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte och parallellogrammet i System
Mählers gör det möjligt att använda plogar för hjullastare till lastbil. Produktprogrammet omfattar
även hyvelblad för lastbil samt sidovinge, snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.

Vill du veta mer eller har behov av support? Tveka inte att höra av dig till oss.

TEAM MÄHLERS

Roar Wehn

Mats Skoglund

Urban Jonsson

Mikael Modin

Per-Hugo Mikalsen

Marknads
& försäljningschef

Säljspecialist

Säljspecialist

Säljspecialist

Säljspecialist, Norge

mats.skoglund@mahlers.se
+46 624-51 23 62

urban.jonsson@mahlers.se
+46 624-51 23 61

mikael.modin@mahlers.se
+46 624-512 355

per-hugo.mikalsen@mahlers.no

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

+47 917 083 09
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