NEWS
#1 2019

”Det är roligt med

tjejer som vågar”

NYHET

Sören bereder väg
för våren

Mählers smarta &
säkra styrsystem

”TWO fungerar
friktionsfritt”

– Sidorna 4-5 –

– Sidan 7 –

– Sidorna 8-9 –

Du kör, vi styr och supportar dig
Det låter kanske dramatiskt, men det handlar om att vi nu
kan hjälpa dig styra tipp, plogar, hyvelblad och aktivera
halkbekämpningsutrustning på din lastbil med en enda
joystick. Behöver du hjälp med felsökning eller justering av
funktionerna kan vi göra detta på distans via din mobiltelefon.

”MÄHLERS PLOG LYF
BRA ÖVER PLOGKAN

Jag är stolt över att kunna presentera MC3, Mählers Control
system 3, ett intelligent, flexibelt och säkert styrsystem
som under några år utvecklats och hård-testats av våra
produktutvecklare och ett antal åkare. Med MC3 styrs alla
funktioner via vår nya ergonomiska joystick och tillhörande
knapp-palett som sitter lättillgängligt i det sköna armstödet
som du vilar armen på.
Och ja, du läste rätt - Förutom att styra plogar och hyvelblad
med MC3, finns också möjlighet att kunna manövrera
tippfunktion och spridarlucka på bil & släp, eller aktivera
sand/saltspridare. Du behöver inte leta efter en separat
knapp på instrumentbrädan, eller montera in en separat
spak.
Om du behöver hjälp att justera funktionerna eller felsöka
ringer du bara oss eller någon av våra servicepartners, så
kopplar vi upp oss mot MC3 i din lastbil oavsett vart du
befinner dig.

Det har snöat hela dagen
och den lätta snön fortsätter
singla ner som fina flingor
i januari-kylan. Det börjar
vara dags att ploga väg 761
i trakterna av Jämtländska
Hammerdal. Vägen som börjar
från väg 45 i Lorås och som
går mot den lilla byn Trekilen,
är en sk, klass 4 väg.

Läs mer om MC3 längre fram i
denna tidning och har du ytterligare
funderingar så är det bara att slå
oss en signal så berättar vi mera.
Styra själva lastbilen det får du
fortfarande göra själv - än så länge :)

Roar Wehn
säljchef Mählers

REDAKTION
Ansvarig utgivare: Sten Strömgren Layout: Maria Persson
Skribenter: Stian Moan Folde, Sten Strömgren & Gunnar Sundell
Fotografer: Sten Strömgren, Ole Martin Wold & Andreas Eriksson

FÖ
LJ
!
SS

facebook.com/mahlers.se

O

FACEBOOK
FLICKR

flickr.com/mahlers

YOUTUBE

INGEMAR ANDERSSON,
FJÄLS ÅKERI & BYGG AB

www.youtube.com/MahlersOnline

2

DPH:n går lätt, stabilt
och uppför sig lugnt.
På de mindre och smalare
vägarna som denna har jag
verkligt stor nytta av att plogen
lyfter snön över plogkanterna

[ MÄHLERS NEWS ]

FTER SNÖN
NTERNA”

På den vägklassen säger Trafikverkets regler att när det
kommit 3 cm snö, har plogbilen normalt 6 timmar på sig
att ploga sträckan. 6 timmar efter avslutat snöfall får det
ligga högst 3 cm snö på vägen.
- Så länge behöver dom normalt inte vänta, då jag
passar på att ta denna när jag plogar 45:an förbi, säger
åkaren Ingemar Andersson som totalt har ca: 17 mil väg
att sköta om åt beställaren Svevia med sin Volvo FH540
8x4.
Volvon är en av två anläggningsbilar i Ingemars företag,
Fjäls Åkeri & Bygg AB som även har en timmerbil och
en hjullastare. Som firmanamnet avslöjar finns även en
byggverksamhet. Totalt sysselsätter företaget 11-12
personer.
- Det kan bli lite mycket ibland, men byggverksamheten
sköter frun om till största del och jag fokuserar mer på
åkeriet fortsätter Ingemar under den korta paus han tar
för att vi ska få ta några bilder på Volvon och Mählersplogen, modell DPH högkastande.
Byggverksamheten som fokuserar på nyckelfärdiga hus
och större ROT-projekt är inte mer än 6 år gammalt,
medans grunden för åkeridelen lades redan 1910 av
Ingemars farfar. Första lastbilen, en 32:as Ford användes då för körning av sk, kastved. Därefter tog Ingemars
pappa och farbror över och några år senare delades

företaget upp och Ingemars pappa bildade då Fjäls Åkeri.
Ingemar började arbeta i företaget 1988 för att 1992
bli delägare och 2005 tog han över som ensam ägare.
- Och nu kör grabben min timmerbil i företaget så det
fortsätter att gå i arv säger Ingemar.
Ingemar berättar också att han är nöjd med Mählers nya
högkastande plog som passar bra både på större och
mindre vägar. Den enda anmärkningen är att den kan
bli lite hög när man städar bussfickor och andra mindre
ytor, men samtidigt skulle Ingemar inte vilja vara utan det
höga svepet när han behöver kasta snön på de smalare
vägarna.
- DPH:n går lätt, stabilt och uppför sig lugnt. På de
mindre och smalare vägarna som denna har jag verkligt
stor nytta av att plogen lyfter snön över plogkanterna
säger Ingemar.
Januari innebär korta dagar i Norra Sverige och under
den korta stund vi pratat med Ingemar har det hunnit
mörkna. Vi skyndar oss att ta några bilder på honom
framför lastbilen innan det är dags att ploga sista biten
fram på den smala och krokiga vägen mot Trekilen.
Mörkret och snöröken gömmer snabbt den blåa Volvon
och det går inte många sekunder innan Ingemar helt
försvinner ur sikte för oss. Tacksamt nog har vi nyplogad
väg att köra när vi vänder bilen hemåt.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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Sören bereder väg för våren
Under början av 2018 slogs många snörekord i de norra delarna av Sverige och på många
ställen var snöplogkanterna 1,5 – 2 meters höga. Detta innebar både massor av snöplogning
och dessutom uppstod ett stort behov att snödika alla vägar inför vårens snösmältning.
Jämtland var inget undantag och mellan orterna Rossön
och Grundsjö träffade vi Sören Gustafsson då han
snödikade väg 993 med en Volvo G930 väghyvel som
ägs av Engqvist Åkeri & Son.
- Snödikningen är ett måste för att vägen ska tina fram
så snabbt som möjligt och för att undvika att smältvatten
rinner ut på vägbanan berättar Sören.
Volvon är utrustad med en Mählers SVH-4 vinge och
Sören är nöjd över hur den fungerar.
- SVH-4:an är väldigt stabil och funktionerna med att
det går att vinkla i så många arbetslägen gör den otroligt
flexibel. Det är lika lätt att hålla den plant någon decimeter
ovanför vägen för att skära ned plogkanten, som att
snedställa den neråt och under vägnivån för att snödika
menar Sören.
Sören är en av de mer rutinerade hyvelförarna med många
år bakom spakarna, så det är ingen tvekan om att han vet
vad han pratar om.
- Väghyveln går nästan uteslutande på snöröjning
vintertid. Sommartid är det grusvägs och justeringshyvling
som gäller berättar Sören, innan det är dags att fortsätta
snödikning i riktning mot Rossön.

SVH-4:an är väldigt stabil
och funktionerna med att det går
att vinkla i så många arbetslägen
gör den otroligt flexibel.
SÖREN GUSTAFSSON

Där vänder sedan Sören och i backspegeln ser jag hur
han matat ned vingen djup ned under vägnivån och
skickar iväg snön långt utanför vägbanan.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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SMOOTH OPERATOR
Familjen Brynhildsvoll har funnits i
branschen i nästan 50 år. Helt nyligen,
anlände Mählers till gården, dvs. de
fick en plog och ett styrsystem, som
uppfyller fjällkraven.

Ägaren och VD:n i Ola B. Transport AS, Steffen
Brynhildsvoll (40), sitter i sin fullt utrustade Volvo
FH540. I denna utrustning ingår ett HB3N hyvelblad, en
DPH3700 diagonalplog och det nya styrsystemet MC3
från Mählers.
– Fördelen med det nya styrsystemet, är att jag kan styra
allt med en enda spak – både plogen, hyvelbladet och
tippflaket på bilen. Det sistnämnda är särskilt användbart,
så jag slipper ändra sittställning och böja mig framåt för
att hitta knapparna när jag kör grus. Med en knapp på
enheten växlar jag mellan utrustningen. Det är mycket
praktiskt och ergonomiskt. Påfrestningen på kroppen
blir mindre, säger han.
Headhuntad Mählers-plog
Steffens far, Ole, startade eget företag 1972, i
Glåmos i Røros kommun i Trøndelag. 2001 fortsatte
verksamheten som AS. Företaget har tre fast anställda
och tar på sig traditionella maskinentreprenörsuppdrag.
Under sommartiden går det mycket arbete åt med att
bygga upp stugtomter och infrastruktur för markägare
i kommunen. Företaget har även försäljning av grus från
en egen grusgrop.
Vintertiden är plogtiden, både på länsvägar, privata
uppfarter och stuggärden. Det var dock bara tre år sedan,
som den första Mählers-plogen köptes in i företaget.

Hyvelbladet installerades i höstas.
– Vi är underentreprenörer för Svevia Norge, som har
ett funktionsavtal med Norges vägmyndighet Statens
vegvesen. Avtalet ingicks för sex år sedan och de skulle
fortsätta med plogarna. Så blev det, men vi var inte helt
nöjda med plogarnas resultat på våra vägar. Jag hade
sett Mählers-plogarna på mässor och hörde från andra
användare att de var mycket nöjda. Vi kom överens
med Svevia att vi fick köpa plogen själv och hyra ut den
till dem. Avtalet, för att inte nämna utrustningen, har
fungerat väldigt bra.
Notoriskt ökänd väg
För Svevia plogar Ola B. Transport en rutt på länsväg
561, plus en avstickare mellan Glåmos och Brekken.
Totalt åtta mil tur och retur och 20 000 plogkilometer
varje säsong. Det är inte ett arbete vilket som helst att
ploga denna sträcka. Länsväg 561 sträcker sig längs
fjällsjön Aursunden.
Vägen är bristfällig, smal, slingrande och extremt utsatt
för snöoväder. Fjällområdena i Røros är inget att skämta
om. Förutom bergspasset över Langsvola mot Stugudal
i kommunen Tydal i öst, anses denna sträcka vara den
mest utmanande i distriktet.
– Vi har plogat denna rutt i över 40 år, så vi känner den
väl. DPH-plogen fungerar bra här, eftersom den kastar
snön högt och långt, även vid låg hastighet. Här är låga
hastigheter nödvändiga. Vi måste ofta stanna, när vi får
mötande trafik. Det är definitivt den bästa plogen vi har
haft för att kasta snö och vägbanan blir otroligt ren, säger
Steffen.
Service-expressen
Volvon längs Aursunden körs av två män i skift. I extrema
fall måste en andra bil tas in. I fjällen är det oerhört viktigt
att saker och ting fungerar hela tiden.
– Mählers är en ofattbar serviceinrättning. Jag ger gärna
här några exempel: En torsdag klockan 12.00 lyckades vi
köra sönder en DPH-plog. Vi kände en annalkande kris
mot helgen. Nästa morgon stod en ny plog med delar på
vår tomt. Vi kunde använda den fritt tills vår egen hade
reparerats, utan kostnad, även om garantin hade löpt ut.
Vid ett annat tillfälle kom en kille från fabriken i Sverige
den 22 december. Han var här fram till klockan nio på
kvällen innan han tog ledigt för julfirande. Jag skulle
gärna se någon annan leverantör klara det.
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Mählers smarta
& säkra styrsystem
styr all utrustning på lastbilen

H
ET

Efter ett par års utveckling och hårda tester är nu Mählers nya proportionella styrsystem MC3
klart att rulla ut för försäljning. Systemet är utvecklat för mjukare & säkrare styrning samt en
bättre fingertoppskänsla när man plogar, hyvlar, saltar, grusar eller tömmer sitt tippflak.
MC3 är byggt för fjärrsupport där det via mobilnätet
är möjligt att koppla upp styrsystemet och få
teknisk support, oavsett var kunden befinner sig.
MC3 uppfyller dessutom den senaste & ledande
maskinsäkerhetsstandarden EN ISO 13849 vilket
gör det till ett av marknadens säkraste styrsystem
för väghållningsprodukter.
- Uppdraget var att ta fram ett modulärt styrsystem
med fokus på den rätta känslan, ergonomi och
högsta säkerhet. Det tycker både vi och våra
kunder att vi lyckats med säger Ingemar Nyberg,
VD Mählers samt projektledare för MC3.
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
exempelvis tippflak, spridarlucka mm.
- Det är precis det vi menar med modulärt och vår
ambition är att MC3 ska klara att styra all extra
utrustning på lastbilen fortsätter Ingemar.
Själva styrningen av plog och övrig utrustning sker
via MIG2, en ergonomisk och mångfunktionell
joystick som ursprungligen utvecklats för att
styra engcons tiltrotatorer för
grävmaskiner.
- Ja, vi hade redan en
fantastiskt bra joystick
inom ”familjen” så där
var steget inte långt

att även använda den för Mählers behov säger
Ingemar.
Support och uppdatering av mjukvara på MC3 är
möjlig att ge via appen ”Mählers Control System
3” som via Google Playbutiken laddas ner till en
androidtelefon. Därefter ringer kunden supporten
som kopplar upp sig mot MC3 oavsett vart
lastbilen står.
- Verkstaden kommer på detta sätt kunna läsa
felkoder, göra justeringar av systemet, skicka
mjukvaruuppdateringar, mm oavsett vart lastbilen
står. Detta kommer spara många onödiga resor till
verkstaden menar Ingemar.
MC3 har med goda resultat testkörts av
16 kunder i Sverige & Norge och finns
tillgängligt för order under våren 2019.
Backsig

nal

Konsta

nttryck

hyel

Saltspri

dare

Sidoplo

g

Plog

Tippflak

EGENSKAPER Mählers MC3 styrsystem & MIG2 joystick
ANVÄNDARVÄNLIGHET
+ Proportionell styrning ger mjuk körning
+ Ergonomisk spak med en
flerfunktionell kontrollpalett monterat
på ett bekvämt armstöd ger
en behaglig kontroll
+ Simultan styrning av funktioner
effektiviserar körningen
+ Dubbla potentiometrar för
att underlätta reglering av
konstanttrycksfunktioner.
+ Android Applikation för fjärrsupport
och uppdatering av styrsystemet
via mobilen förenklar supporten
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FUNKTIONALITET

+ Tippflaks-styrning, möjlighet till
anpassning för olika påbyggare
+ Modulärt, lätt att bygga ut med
extra moduler
+ Salt/sand-spridare aktivering samt
möjlighet att koppla på MIO för styrning
+ Avancerad intern fel-detektering,
driftinformation och status indikering

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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SÄKERHET

+ Uppfyller EN ISO 13849,
tredjeparts certifierad
+ Alla reglage uppfyller
PLd säkerhetsnivå
+ CANopen Safety kompatibel
för säkrare styrning
+ Övervakning av bräddande funktioner
med slidövervakning i hydrauliken
+ Säkerhetsventil i alla hydraulblock
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Sven-Åke Lindén:

”TWO fungerar friktionsfritt”
I drygt 40 år har Sven-Åke Lindén jobbat med att mäta friktionen på
landets vägar. Få mättekniker, om ens någon, har så mycket erfarenhet –
en erfarenhet som legitimerar hans mycket bestämda åsikter.
– När det gäller mätutrustning är TWO det bästa alternativet. Det är
enkelt, robust och pålitligt. Det fungerar friktionsfritt, helt enkelt.
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Sven-Åke Lindén i Mjölby gillar att gå sina egna vägar.
Vid 64 års ålder, 2014, sade han upp sig från sin
anställning vid VTI, Statens väg- och transportinstitut,
där han jobbat sedan 1976. Som ansvarig för en rad
olika projekt inom friktion på väg – ofta med olika
typer av däck och asfalt i fokus – så mer eller mindre
snubblade han över en affärsidé.
– Jag hade egentligen tänkt jobba ett tag till och gå i
pension när jag fyllde 67 år. Nu är jag snart 69 år, egen
företagare och tycker jobbet är roligare än någonsin.
Bakgrunden är den så kallade ”Dödens väg”, E4 utanför
Vagnhärad, där flera mc-olyckor skett. Det visade sig
att den nya vägen ”blödde”. Bitumen, ett bindemedel
i asfalten, kom upp till ytan när det var varmt. När det
sedan regnade, blev det glashalt. Detta gjorde att SMC,
Sveriges motorcyklister, polisanmälde Trafikverket och
entreprenören, men utredningen lades ner. Även tvprogrammet Uppdrag Granskning uppmärksammade
problemen med ”Dödens väg”.
– Trafikverket beslutade då att friktionen på nyanlagda
vägar skulle kontrolleras mer noggrant och systematiskt.
Men vem skulle göra det? Jag sade upp mig och satsade
på att starta bolaget Roadfriction med visionen att
människor kan färdas tryggt och säkert på våra vägar.
Mycket vatten
Den första mätbilen, en Volvo V70, köptes våren 2014.
Den var egentligen gjord för flygplatser och hade en
vattentank med enbart 500 liter. Vatten krävs för att
mäta våtfriktion och efter var sjunde kilometer behövde
Sven-Åke tanka vatten.
– När det var dags för bil nummer två, så ville jag ha
något bättre. Det blev en VW Transporter med plats för
1 200 liter och TWO:s friktionsmätare. Jag kände ju
TWO sedan tiden på VTI, så jag visste vad jag ville ha.
Nu är en tredje mätbil på gång, en VW Caravelle, också
den med TWO:s friktionsmätare.
– I huvudsak jobbar jag med nyanlagda vägar. Numera
kräver Trafikverket att entreprenören friktionstestar alla
nya vägar före slutbesiktning. Inte bara delar av sträckan,
utan hela den nyanlagda vägsträckan.

Flexibel mätning
Om den nya asfalterade vägen inte klarar friktionstestet,
blir det dyrbart. Då måste vägen göras mindre hal,
exempelvis genom att välta ner finfördelad sand eller
vattenblästra ytan.
Och TWO-utrustningen är användarvänlig, robust och
samtidigt lätt att hantera.
– Det väger bara 75 kilo och jag kan enkelt flytta det
på balken det sitter på, då kan jag välja om jag ska
mäta friktionen i höger eller vänster hjulspår eller på
vägmarkeringarna.
I dagsläget har Sven-Åke mätbilarna placerade i Mjölby
och Ängelholm. Han själv och sonen Christoffer kör.
Nyligen testade Sven-Åke TWO:s Twinfunction Tester
på sin Transporter i Sälen.
– Då kan jag mäta friktionen i både höger och vänster
hjulspår samtidigt. Det är bra, det händer att friktionen
är olika i de två hjulspåren, split friction kallar vi det.
Snart är även en tredje mätbil klar för leverans, en VW
Caravelle som ska placeras i Östersund och köras av
sonen Daniel.
– Om det blir en fjärde bil? Jag vet inte, vi får se. Men i så
fall har jag en son i Göteborg, skrattar Sven-Åke.

FAKTA
+ Hösten 2018 breddade Mählers sitt produktutbud
med norska TWO, Traction Watcher One.
+ TWO är en friktionsmätutrusting och består av hjul
som fälls ned i vägbanan för att mäta aktuell friktion.
Utrustningen kan kopplas på valfritt fordon och är
konstruerad för både vägar och flygplatser.
+ TWO mäter friktion i intervallet 2-110 km/h,
vilket betyder att den även kan användas på
gång- och cykelbanor.

[ W W W.MAHLERS.SE ]
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”DET ÄR ROLIGT MED
TJEJER SOM VÅGAR”

När Frida Östman började köra Epa-traktor visste hon direkt vad hon ville göra när hon blev
stor. Hon skulle bli lastbilschaufför. Sagt och gjort, efter 3 år på gymnasieprogrammet Fordon
& Transport sitter nu Frida i en Volvo FH 540 8x4 och plogar snö uppe i norra Jämtland.

Det började alltså i 15-års åldern då Frida skaffade sig
en epa-traktor som hon tuffade omkring med hemma i
Rossön. Då väcktes fordon & motorintresset på allvar.
-Ja, efter att jag skaffade min Epa-traktor har det liksom
bara rullat på. Jag blev intresserad av allt med en motor
säger Frida med ett brett leende under vår intervju.
Intervjun gör vi rullande i hennes ”kontor” En Volvo FH
8x4 utrustad med Mählers senaste tillskott, kombiplogen
DPD som kan köras lika bra vänster som högerställd.
Frida håller en snittfart på ca: 45-50 km/h på väg 992,
en snötäckt, smal och krokig väg som slingrar sig fram
genom skogen. De få bilar vi möter kör åt sidan och
stannar, då de ser hur Fridas plogbil tar upp det mesta
av vägen.
Det knastrar till i komradion. Det är timmerbilschauffören
Elias Sundqvist som anropar Frida för att fråga om det
är grönt ljus att köra upp till väg 45 som 992:an ansluter
mot.
- Jag är snart i sista vänsterkurvan och sedan är jag
framme på 45:an, så då är det grönt ljus för dig ropar
Frida tillbaka på radion medans hon med stadig hand
fortsätter ploga.
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Frida hänger tillbaka mic:en ovanför sig och fortsätter.
- Jag gick Fordon & Transportprogrammet på gymnasiet
i Strömsund och gjorde då min praktik på DHL i
Strömsund där jag även sommarjobbade berättar Frida.
Efter skolan längtade Frida hem till sina hemtrakter och
frågade då Hans Johansson, delägare av Fjällsjö Åkeri i
Backe om inte han hade något jobb åt henne. Det hade
han och därmed blev det grus och snö istället för gods.
- Även om det var roligt att köra gods, så har jag har ett
väldigt omväxlande och intressant jobb nu. Ena dagen
plogar jag snö och andra dagen kan det vara gruskörning
som gäller och då får jag ju även köra hjullastare när jag
ska lasta lastbilen, säger Frida när vi kommer fram till
45:an.
Medans Frida städar ur korsningen kommer vi in på
detta med genusperspektivet. Frida tycker hon bemötts
bra som tjej i den mansdominerade åkeribranschen.
- Jag tror att de flesta killar & gubbar uppskattar att det
kommer in lite tjejer i branschen. En del tror också att
det krävs stora muskler för att klara jobbet men så är det
absolut inte säger Frida

[ MÄHLERS NEWS ]

Frida minns när hon berättade för mamma & pappa att
hon skulle börja köra lastbil.
- Mamma sa kanske inte så mycket men pappa var nog
lite mer tveksam. Men nu är man ju värre än pappa då
han kör borrmaskin och jag kör lastbil säger Frida med
ett skratt.
Fridas råd till andra tjejer som är nyfiken på att köra
lastbil är glasklart.
- Är dom det minsta intresserade av att köra lastbil så
ska dom absolut prova, det kommer dom inte ångra. Det
är roligt med tjejer som vågar och det behövs absolut
säger Frida utan den minsta tvekan, innan hon stannar
till i den lilla byn Hällvattnet för att släppa av mig.
Jag tar ett par bilder på Frida framför lastbilen och
sedan drar hon vidare mot Backe för att ploga returen
på sin plogsträcka. En sådan här solig och fin dag är
det lätta att bli avundsjuk på Fridas arbete. Samtidigt vet
man att det finns andra dagar med snöstorm, drevsnö
och obefintlig sikt. Oavsett män eller kvinnor kan det
vara riktigt tufft att köra plogbil i sådana förhållanden.

Även om det var
roligt att köra gods,
så har jag har ett
väldigt omväxlande och
intressant jobb nu.
FRIDA ÖSTMAN
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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

Mikael Modin

Vidar Jansen

Marknads &
försäljningschef

Utesäljare Produkter

El- och Hydrauliksupport / Teknik

Produktchef,
Rasco & TWO

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

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

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

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

Urban Jonsson

Per-Hugo Mikalsen

Henrik Persson

Försäljare Produkter/
Eftermarknad

Säljspecialist, Norge

Eftermarknad

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

henrik.persson@mahlers.se
+46 624 51 23 69

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

R E D S K A P S SYS T E M F Ö R Ö K A D L Ö N S A M H E T
AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön | Tel +46 624 512 350 | Fax + 46 624 200 50 | www.mahlers.se | E-mail info@mahlers.se

