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ETT STORT
ANSVAR ATT FÖRA
TRADITIONEN
VIDARE
Ibland brukar jag fundera på om Mählers grundare, Hans
Oskar Mähler någonsin tänkte på att hans livsverk skulle
föras vidare i över 100 år? Jag tror kanske inte det, men
nu när vi skriver Mählers 125 år känns det fantastiskt
roligt. Det är ett stort ansvar att föra traditionerna vidare
och den högteknologiska tiden vi befinner oss i gör det
till en spännande utmaning.
Det var naturligtvis mycket enklare produkter som
Hans Oskar utvecklade, men med den tidens teknik
och verktyg tror jag inte att utmaningarna var mindre.
Även han började med en skiss, sedan tillverkning för
att slutligen prova produkten praktiskt. Visst, dagens
datorritningar och simuleringar underlättar naturligtvis
de första stegen, men den praktiska provningen ute hos
kund är fortfarande lika viktig för Mählers. Det är där de
allra sista detaljerna finslipas och när våra testpiloter är
nöjda, då är vi också det.
Med dessa rader hälsar jag er in
i Mählers 125:e år och jag och
mina kollegor lovar att arbeta
vidare för att ge marknaden
de bästa produkterna för
professionellt vägunderhåll i
många många år framöver.

Ingemar Nyberg

Som ni kan läsa i vår historiebeskrivning längre fram i
denna tidning, har Mählers visat upp många skepnader
genom åren. Dock har alltid utveckling av effektiva
redskap och stort kundfokus genomsyrat vår verksamhet
och så är det fortfarande.

VD & konstruktör Mählers
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MÄHLERS – ETT
MODERNT FÖRETAG
MED STORT
KUNDFOKUS

Vår verksamhet har senaste åren förändrats från att göra
allt från ax till limpa till att nu fokusera på utveckling/
konstruktion, försäljning, smarta inköp, en modern
monteringsenhet och en snabbfotad utleverans som gör
att vi snabbt kan ställa om allt efter marknadens behov.
På Mählers arbetar ca: 30 personer och dessutom
anställes säsongarbetare vid tillfälliga toppar och
inför vintersäsongerna. 2014 förstärkte vi dessutom
vår försäljnings och supportorganisation med en helt
nyupprättad säljenhet i Norge. De arbetar nära det
svenska sälj & supportteamet som har sin bas i Rossön.
Övriga marknader sköter vi genom vårt internationella
bolag, Mähler International. Tillsammans erbjuder vi en
bred kompetens som möter våra kunders behov i alla
lägen.

Här är en del av den personal som jobbar på fabriken i Rossön

Mählers fabrik i Rossön

Joakim Sjödin, produktionschef

MÄHLERS SÄLJ & SUPPORTORGANISATION

Roar Wehn

Urban Persson

Mikael Modin

Mats Skoglund

Henrik Persson

Vidar Jansen
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EST. 1895

MÄHLERS 125ÅR!
Från hästdragna jordbruksredskap till datastyrda snöplogar för lastbilar, Mählers – en
125 år lång resa som bara fortsätter
För 125 år sedan, 1895 startade Hans Oskar Mähler en
smidesverkstad i Hoting. Föga anade han då att företaget skulle komma att bli en av Nordens största tillverkare och leverantör av snöröjningsutrustningar för lastbilar
och väghyvlar. Till en början bestod verksamheten endast
av reparationer och viss nytillverkning av jordbruksredskap och timmerkälkar. 1919 övertog sonen Nils Johan
Mähler rörelsen under namnet ”N.J. Mählers Smides &
reparationsverkstad” Han byggde en något större verkstad och fortsatte tillverkningen i större skala och när
bilar blev en allt vanligare syn på de norrländska vägarna,
lät Nils Johan bygga ut sin verkstad för bilreparationer.
1939 byggdes en helt ny verkstad, men den kom endast
delvis att användas av Nils Johan, eftersom den svenska
militären lade beslag på halva utrymmet till garage. Under krigsåren bestod stor de! av företagets verksamhet
av reparationer av militärens fordon.
Plogtillverkningen tar fart
Nils Johan hade fyra söner som under årens lopp alltmer kom att arbeta hos sin far. 1945 trädde de in som
delägare och företaget bytte namn till Mähler & Söner.
Det var under de följande åren som grunden lades för
dagens inriktning. Sönerna Oskar, Martin, Mats och Sven
lät utöka produktionen med tillverkning av hästplogar för
snöröjning i skogen och när hästen ersattes av traktorn
i mitten av 50-talet började man istället tillverka traktoroch lastbilsplogar. Vägverket skulle snart komma att bli
företagets största kund.
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Bröderna Mähler var alla verksamma i produktionen.
Oskar Mähler var bland annat med om att ta fram en
skogstraktor i nära samarbete med montören Olle Persson. En produkt som var tänkt att passa företagets våroch sommartillverkning. ”Kvicke” som maskinen kallades
blev snabbt en storsäljare. Mähler & Söner hann tillverka
ett 40-tal maskiner, innan ”Kvicken” konkurrerades ut av
större skogstraktorer.
Rotorklipparen kom att bli en ytterligare produkt vid sidan av snöplogarna. Det var en maskin som användes för
att klippa ner buskar och sly efter landsvägarna. klipparen låg helt rätt i tiden, eftersom opinionen mot bekämpningsmedel hade satt rejäl fart under mitten på 70-talet.
Tillsammans med Vägverket utvecklades Mählers första
moddplog och det blev en av företagets största succéer.
Enorm expansion
Under de följande åren vidareutvecklades produkterna
för snöröjning och väghållning och Mählers kom att bli
ett av de dominerande i branschen. Företaget genomgick
en enorm expansion och i början av 70-talet hade man
ett 70-tal anställda. Den enorma expansionen gjorde att
företaget 1972 flyttade hela sin verksamhet från Hoting
till betydligt större lokaler i Rossön som blivit lediga i och
med Bröderna Anderssons konkurs.

Forts nästa uppslag...

Hans Oskar Mähler t.h. med

sonen Nils Johan i mitten och

släggdrängen Brie Norlin.

Foto: Näslund/Jamtlis fotosam
linga

Foto: Okänd/Jamtlis

fotosamlingar till bild

r till bild 79x327:9

79x247:6.
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Många organisations och ägarförändringar
1979 skedde en omvälvande förändring i företagets historia. Då köpte de anställda företaget av bröderna Oskar,
Martin och Mats Mähler. Den gamla familjesmedjan från
1895 blev ett kooperativ, men de gamla ägarna stannade
kvar i företaget som anställda.
1989 var det dags för nästa stora förändring av bolagsstrukturen och ägarförhållandena. Då införlivades nämligen det anrika företaget med 14 andra företag som ingick i
investmentbolaget Camfore. 1990 byggde man ut lokalerna i Rossön med en verkstad på totalt 4500 kvm inklusive kontor. År 2000 skedde ännu en större ägarförändring
då företaget överläts till familjerna Stjärnström och Åsling
samt det regionala investmentbolaget Aktiva med tillsammans 93% av ägarkapitalet.
Engcon går in som ägare
2006 var det dags för nästa förändring då Strömsundsföretaget engcon, världsledande tillverkare av tiltrotatorer
för grävmaskiner köpte 22 procent av aktierna i Mählers.
Detta år köper också Mählers den norska plogtillverkaren Tellefsdal, ett köp som ganska snart gick tillbaka då
företagen inte kunde finna de synergieffekter de hoppats
på. 2009 köper engcon samtliga aktier av familjen Åsling
och blir därmed huvudägare av Mählers och företaget gör
under några års tid en förändring av sin produktion. Likt
engcon övergår Mählers från att vara en ”från ax till limpa” tillverkare till att bli en mer renodlad monteringsenhet.
Lackeringsanläggning, skärmaskiner, svetsar, mm säljs och
fabriken får större utrymme för lager & montering. 2014
bildas Mählers AS med etablering av säljkontor och egen
organisation i Norge. I dagsläget består den norska sektionen av 3 personer + extra supportresurser i Sverige.
Tekniksprång
I samband med att engcon gick in som ägare påbörjades
en resa mot att modernisera en sedan tidigare traditionell
bransch. Från att ha varit mer eller mindre ”döda” produkter
som styrdes upp, ned eller åt sidorna skissades det nu på
mer ”smarta” produkter. Bland annat utvecklades diagonalplogen Flexiway som via en dator kan ställas in för att få
exakt rätt tryck mot vägbanan. Det var nu möjligt att få sk,
”svart väg” då Flexiway skrapar vägbanan helt ren från snö
& slask. Sidplogssystemet Caway utvecklas där en bred sidoplog hängs på ett lastväxlar-rede eller snabblåsram där
det samtidigt är möjligt att ha en salttunna eller annat flak
med sig. Ett system som snabbt och enkelt kan monteras/
demonteras på lastbilen. Nya styrsystem utvecklas och det
senaste, MC3 kan styra all plogutrustning samt lastbilens
tipputrustning med en och samma spak samt att det via
mobilnätet går att koppla upp sig mot styrsystemet oavsett
vart lastbilen befinner sig. Flera nya diagonal och sidoplogar tas fram och i skrivande stund har Mählers flera nya
produkter ute på test i Sverige & Norge.
Resan har bara börjat...
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RADARANPASSAT
PLOGFÄSTE
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MÄHLERS
RADARFÄSTE
RÄDDAR LIV
För några år sedan blev åkaren Ronny Gustavsson utringd på en sanering efter en
olycka där en lastbil kört rakt in i bakänden på en annan lastbil längs en motorväg.
Olyckan fick en tragisk utgång där föraren
av lastbilen som körde in i den framförvarande lastbilen dog.
Ronny konstaterade att olyckslastbilen hade ett sk, traditionellt plogfäste av typen VV95 som då skymde lastbilens
radar och antikollisionsutrustning. Strax innan olyckan hade
Ronny läst om Mählers lösning på just detta problem med
skymda radarsensorer.
- Hade olycks-lastbilen haft Mählers radaranpassade fäste
hade radarn och antikollisionsutrustningen bromsat lastbilen
automatiskt och ett liv hade kunnat räddats, säger Ronny
som äger och driver företaget Hamneda Grus & Åkeri AB
i Ljungby.
Efter olyckan bestämde Ronny sig för att nästa lastbil skulle
utrustas med Mählers radaranpassade plogfäste. Sagt och
gjort, nu har åkeriet en Scania R730 som utrustats med
Mählers radaranpassade fäste.
- Detta är så smart, Mählers har helt enkelt plockat bort det
stora fästet från lastbilens front och istället hängt det på plogens fäste. Detta utan att tumma på kvalitén, i vanlig ordning är det gjort för att hålla säger Ronny och pekar på fästes-systemet som hänger på Mählers-plogen som står och
väntar på att vintern ska komma igång även i södra Sverige.
På lastbilen sticker det endast ut två små fästen i grillen och
när plogen inte är kopplad har föraren fungerande radarsensorer året om.
- Detta innebär en dramatisk säkerhetshöjning och enligt
mig är det märkligt att inte fler väljer detta före den gamla traditionella lösningen med ett VV95-fäste eller den sk,
Norsk-plattan som täcker lastbilens radarsensorer säger
Ronny.
Läs mer om Mählers radaranpassade fäste på sid 23.
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JÖRN VÄLJER RASCO
SANDSPRIDARE OCH PLOGAR
FRÅN MÄHLERS
Att sköta vägunderhållet på de smala, branta och krokiga vägarna runt Mo i Rana stad
kräver både en skicklig chaufför och rätt utrustning. Kombinationen Jörn Johansen,
Mählers & Rasco är ett av recepten som fungerar perfekt.
Mählers News utsände träffar Jörn Johansen som driver
företaget J Johansen Trp, AS på en av vägarna som han
sköter underhållet på. Vi börjar med att åka en liten bit
utanför villakvarteren och den istäckta vägen ringlar sig
brant uppåt genom ett skogsparti. Jörn aktiverar sandspridaren och efter honom strös ett jämt lager av sand
ut och direkt har greppet förbättrats radikalt. Ett par kilometer längre upp slutar vägen vid en vändplan och där
stannar vi för en liten pratstund och för att titta på utrustningen.
Jörn berättar att han nyligen säkrade ett 7 års kontrakt på
totalansvaret för vägunderhållet av ca: 30 km gator & väg
för uppdragsgivaren Rana kommun och i upphandlingen
var det angivet att varken fordon eller utrustning fick vara
äldre än 8 år.
- Ett så pass långvarigt kontrakt innebar att jag kunde satsa på helt ny utrustning och då investerade jag i den nya
Scanian, en R730 med komplett väghållningsutrustning
med diagonalplog, hyvelblad och Rasco sandspridare från
Mählers.

Spridningsbredden kan varieras från 2 meter till 9 meter.
Detta och mängden sand samt spridningsriktning sköter
Jörn från en kontrollpanel inne i hytten.

- Ja, den är både enkel att manövrera och själva spridarfunktionen fungerar väldigt bra säger Jörn och pekar på
den ställbara tallriken längst bak på sandspridaren.
Sandspridaren sitter monterat på ett ”vanligt” tippflak och
kan snabbt tas av i de fall Jörn behöver använda flaket till
andra uppdrag.

- Jag bytte också hjullastare till en ny Volvo L70H som
även den går på det 7-åriga kommunkontraktet berättar
Jörn.
Vi tittar lite närmare på Rasco sandspridaren som är av
modellen SOLID och den består av en 8 m3 stor sandbehållare, ett matarsystem med band som matar fram sanden till spridartallriken.

- Jag har så pass många varierande uppdrag så det gäller att vara flexibel, säger Jörn innan det är dags för att
åka till ett villaområde med branta, krokiga och isiga gator
som måste sandas och hyvlas.

- Jag har tidigare kört med andra fabrikat av sandspridare
och tycker helt klart att Rascos spridare är ett stort framsteg säger Jörn.
Mo i Rana tillåter enbart natursand och det är lite olika
fraktioner som används. Trots att sanden inte är saltblandad så matar spridaren fram sanden fint säger Jörn.
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När vi har anlänt området så tar det inte lång tid innan
Jörn har hyvlat och sandat hela kvarteret. Något som uppskattas av de boende på den södra sidan av Mo i Rana,
som Jörn Johansen och ansvarar för.
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TOBIAS SOPAR
RENT MED
MÄHLERS NYA
SOPVALS
2019 lanserade Mählers en roterande
sopvals för lastbil & hjullastare och allt fler
upptäcker nu fördelarna med konceptet.
En av dem, Tobias Björk, Björks Schakt &
Transport AB kör en sopvals på en av sina
gul-lackerade Scania-bilar.
- Jag imponeras över hur rent sopvalsen tar, säger Tobias
samtidigt som han sopar en av påfarterna på väg 273 strax
söder om Arlanda.
Tobias driver familjeföretaget tillsammans med pappa Sören,
brorsan Mathias och syrran Linda och i dagsläget har åkeriet
tre stycken Scania lastbilar. Åkeriet kör på kontrakt för
Svevia och det upptar den största delen av tiden.
- Ja, det finns inte tid för så mycket annat berättar Tobias
som varit med i verksamheten sedan 2009 då han började
köra åt sin pappa direkt efter att själv ha kört djurtransporter.
Åkeriet har vintertid plogat snö i många år och Mählers har
alltid varit förstavalet av utrustning. Tobias var också en av
de första i Sverige att köra med Mählers sidoplogssystem
Caway och nu är han en av de första med sopvals på lastbil.
- Jag letar alltid möjligheter att effektivisera mitt arbete och
det är också uppskattat av min uppdragsgivare berättar
Tobias medans vi närmar oss ännu en av & påfart på E4:an
som ska sopas.
Nu svänger Tobias och den TMA-utrustade följebilen av
E4:an vid Scandic Infracity i Upplands Väsby och här ser det
ut som att en lastbil tappat en del av sin last då det är ett
tjock lager av grus & lera längs påfarten upp mot E4:an.
Tobias & Martin Lekborn som kör TMA-bilen slår på alla
sina varningsljus och sedan sänker Tobias ned sopvalsen
mot vägbanan och börjar sopa. Det tjocka lagret av grus
& lera får ge sig besegrat av sopvalsen som tack vare sin
fripendlande rörelse följer vägbanans linje.
- Sopvalsen är verkligen följsam och den snabba vridrörelsen
& sidoförskjutningen gör det enkelt att byta sopriktning
oavsett hur lastbilen är placerad menar Tobias.
När påfarten från Scandic Infra City är rensopad är det dags
för Tobias & Martin att återvända till Svevias depå i Järfälla
där Tobias har uppställningen av sina fordon.
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TEKNISK INFORMATION
Typ

SOP-LB2800

Avsedd för lastbilar och hjullastare
Sopvalsbredd (mm, rakställd):

2 800

Minsta sopningsbredd (mm):

2 350

Minsta transportbredd (mm):

3 025

Maximal vridning (°):

±35

Omkrets borstringar (mm):

Ø915

Hydraulflöde (l/min):

40-80

Grundvikt (kg):

850

Markfrigång vid max upplyft (mm):

200
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BENGT-OLOV
STYR ALL
UTRUSTNING MED
MÄHLERS NYA
STYRSYSTEM
Med en enda spak sköter Bengt-Olov
Söderholm tippfunktionen på sin lastbil
& vagn samt hyvelbladet under lastbilen.
På vintern styr han dessutom front och
sidoplogar med samma spak. Detta är
möjligt tack vare att Bengt-Olov utrustade
sin nya Scania 580 8x4 Next Gen tippbil
med Mählers nya styrsystem MC3.
Scanian har inte gått fullt 1000 mil när vi hälsar på
Bengt-Olov på ett vägbygge strax norr om Ullånger längs
norrlandskusten. Vi börjar med att åka upp till ”gropen” och
hämta ett lass bärlager. Det tar inte lång tid för Bengt-Olov
att själv lasta med L70:n och inom 10 minuter är vi på väg
upp till en sidoväg längs E4:an. Där visar Bengt-Olov hur
förnämligt nya styrsystemet är.
Bengt-Olov vilar högerarmen bekvämt på armstödet som
MC3:ans ergonomiska spak är fäst på. Med pekfingret
aktiverar han knappen för vagns-tippen och med en annan
knapp öppnar han bakluckan. Vi smyger oss fram och
medans han drar spaken åt sig och tömmer vagnen börjar
han köra upp flaket på lastbilen och när vagnen är tom
öppnar han luckan på bilen.
- När man väl kommit in i alla funktioner är detta oslagbart
säger Bengt-Olov medans han sprider ut gruset.
Efter oss ligger nu en jämn bädd av 0-40 bergkross som en
väghyvel sedan ger sig på. Detta var sista lasset för dagen
till detta vägbygge och nu är det dags för nästa projekt, en
grusvägsåterställning för Nätraälvens Skogsägareförening.
Vi åker några mil söderut på E4:an för att sedan vika in på
en mindre väg som leder oss fram till grusvägen som ska
åtgärdas. På vägen ned har Bengt-Olov varit in i en annan
grop och lastat bil & vagn full med 0-20 som snart ska dras
ut på den aktuella vägen. Samma förfarande igen, BengtOlov aktiverar tippen på bil & vagn med MC3:ans spak och
sedan sprider han ut ett jämt lager 0-20 på byvägen.
- Jajjamen, de där gick ju bra de säger Bengt-Olov medans
han åker och vänder för att på returen hyvla ut gruset med
sitt hyvelblad som han har under lastbilen.
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Hyvelbladet är ett vridbart HB5-blad från Mählers och nu
switchar Bengt-Olov över till en annan funktion på MC3:ans
spak. Med ett lätt tryck framåt på spaken sänker han bladet
till rätt höjd och med en av rullarna kör han ut utskjutet till
önskad bredd. Nu är vi igång och stryker av gruset han nyss
spridit ut. Med en ytterligare rulle på spaken sköter BengtOlov vridfunktionen på hyvelbladet och på två svängar har
han både hyvlat och ”bomberat” den nygrusade vägen.
Grävmaskinsstyrning
-Man kan säga att jag är lite ”pappa” till hur Mählers spak och
funktioner är kopplade berättar Bengt-Olov.
Bengt-Olov lämnade för ett antal år sedan in en önskan
till Mählers att de skulle koppla plogstyrningen på samma
sätt som en grävmaskin. Alltså att man sänker plog eller
hyvelblad när man trycker spaken framåt och lyfter genom
att dra spaken åt sig. Samma när det gäller spak vänster så
ska plogen svänga vänster och det omvända.
-Det var lite övertalning för att få detta, men efter ett tag
kom en av Mählers grabbar till mig och kopplade allt som jag
ville. Och så är deras styrsystem kopplat som standard nu
fortsätter Bengt-Olov.
Bengt-Olov visar en ytterligare finess med MC3 styrsystem.
På instrumentpanelen sitter en smartphone och via blåtand
kommunicerar den med styrsystemet. På skärmen ser man
de funktioner som är aktiverade, det är möjligt att göra
inställningar samt läsa felrapporter. Dessutom är systemet
utrustat med fjärrsupport vilket innebär att Mählers
tekniker eller servicepartners kan ringa upp styrsystemet
och via mobilnätet analysera status samt göra nödvändiga
inställningar.
-Detta är framtiden menar Bengt-Olov innan jag kliver ur
hytten och tackar för en trevlig åktur.

Fakta 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 bland annat sandoch saltutrustning samt tippflak.
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 mjukvaruuppdateringar
och liknande, oavsett var lastbilen än befinner sig.
Det spar många onödiga resor till verkstaden.
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BOSSE GILLAR
MÄHLERS NYA
HYVELBLAD
Den splitternya Scanian börjar röra sig
framåt och samtidigt sänker Bosse ned
hyvelbladet mot vägbanan och snart rivs
den packade snön och isen lös. Efter
lastbilen växer en nyhyvlad och jämn
vägbana fram.
- Det var ingen tvekan vilken plogutrustning jag ville ha
på den nya lastbilen, det skulle vara Mählers säger Bosse
Strömberg, lastbilsförare på Själanders Åkeri i Näsåker.
Åkeriet sysselsätter ca: 40 personer och utför allt från
timmerkörning till anläggningsuppdrag. Det innebär också
en relativt jämn ström av nyinvesteringar och Bosses Scania
är den senaste som landat i Näsåker.
Scanian är en Next Gen R500 6x4 som utrustats med
Mählers kombinationsplog DPD3700 samt den senaste
generationen av hyvelblad, eller underbett som så många
säger i dagligt tal.
- Jag har inte hunnit testa bladet så mycket än men det
ser onekligen bra ut berättar Bosse inne på verkstaden där
åkeriets mekaniker håller på att koppla det sista innan vi kan
åka ut och fotografera.
Hyvelbladet som är det första exemplaret av den
uppgraderade och vridbara modellen HB5 och bland
förbättringarna hittar vi ett kortare inbyggnadsmått och
stabilare infästningar.
André Själander, delägare och VD på företaget har lång
erfarenhet av plogutrustningar och han nappade direkt när
han erbjöds att testa nya hyvelbladet.
- Vi har bara goda erfarenheter av Mählers tidigare hyvelblad
så när Urban (Jonsson) på Mählers berättade om det nya
hyvelbladet, så bestämde jag mig direkt för att det skulle vi
absolut testa säger André.
Efter att Bosse har hyvlat den isiga vägen runt ett bostadskvarter i Näsåker är det första betyget glasklart.
- Det är precis så stabilt och effektivt som jag förväntade
mig säger Bosse.
Detta är då en del av den information som kommer skickas
upp till konstruktörerna på Mählers i Rossön. Testet kommer
fortgå under våren 2020 och framåt hösten beräknar
Mählers köra igång serietillverkning av det uppgraderade
hyvelbladet som Bosse mfl, på Själanders Åkeri fått vara
med att utvärdera.
- Provkörning i fält är ofta det slutgiltiga testet av en ny
produkt och för oss är det viktigt att våra kunder är nöjda
med slutprodukten säger Ingemar Nyberg, VD & konstruktör
på Mählers.
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FAKTA
MÄHLERS HYVELBLAD FÖR
LASTBILAR
Finns i två versioner som byggs på lastbilens
ram framför det främre boggieparet.
HB3-N har en fast vinkel på 25-30 grader mot
last-bilsramen och är möjligt att höja & sänka
samt tilta framåt & bakåt.
HB5-N har ovanstående egenskaper + att det
går att vrida hydrauliskt upp till 25 grader till
höger och 20 grader till vänster.
Båda versionerna har en hydraulisk breddning
som går att skjuta ut från bladet upp till 380
mm.
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JOHN KRISTIAN
PROVAR NYA
FJÄLLPLOGEN
Mählers har utvecklat en ny högkastande
diagonalplog för lastbil. Inför vintern 19-20
togs fem förseriexemplar fram för slutgiltig
test och en av dem har provkörts runt Mo i
Rana i Norge.
Plogen har beteckningen DPF 3700, där ”F” i modellnamnet
står för ”Fjällplog”. Den är en vidareutveckling av Mählers
tidigare modell DPH (där ”H” står för högkastande). I båda
fallen är plogarna avsedda för vägar med stora snömängder
där behovet är stort att avverka snön så att den lyfts och
kastas över höga snövallar, och så långt från vägen som
möjligt.
John Kristian Jacobsen med företaget J Jacobsen Transport
AS är en av de åkare som testat plogen i vinter. Han och
hans personal har nio lastbilar, varav fyra går på snöröjning
(plus tre Volvo hjullastare och en Valtra traktor). Företaget
sköter vägunderhållet på totalt 20 mil vägnät, men också
i bostadsområden, bensinstationer och liknande i och runt
Mo i Rana.
Vintern 19-20 är snödjupet över två meter på fjällvägarna
(februari), men det kan bli ända upp mot fyra meter vissa
vintrar. Vid tillfället för Mählers News besök hade John
Kristian Jacobsen kört 300-400 mil med den nya plogen,
monterad på en Volvo FH750, 2018 6x4 Tridem, och han är
nöjd så här långt.
– Den är följsam och pendlar fint på ojämna vägar. Den tar
rent längs kanterna och kastar snön långt, tack vare plogens
utformning, tycker han.
John Kristian gillar också Mählers säkerhetstänk då den
nya plogen, likt övriga Mählers plogar är utrustad med
utlösande skärhållare som gör det riskfritt att köra på ett
fast hinder som uppstickande stenar, brunnslock, eller
annat. Då utlöses skärhållaren och viker undan för hindret
utan att plogen eller bilen skadas.
Efter att ha samlat in synpunkter & fakta från alla
testkörningar återstår nu ett par mindre justeringar och
sedan går ”Fjällplogen” in i serietillverkning inför vintern 2021.
Läs mer om DPF på nästa sida.
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DIAGONALPLOG DPF3700

FÖR DE RIKTIGT HÖGA
HÖJDERNA
DPF, även kallad ”Fjällplogen” är en vidareutveckling
av DPH högkastande diagonalplog. Med en liknande
konstruktion men med en ytterligare förhöjning från
1880 till 2300 mm samt en unik utformning av utkastet
ger DPF prestanda för de mest extrema miljöerna.
Likt sin förebild gör den unika konstruktionen att snön
accelererar ut ur plogen i hög hastighet. Snön kastas
högt & långt från vägbanan. Plogen bygger därmed
en minimal plogkant, vilket är vanligt förekommande
fenomen vid användning av konventionella plogar.
Redan vid låga hastigheter, levererar plogen mycket
tillfredsställande resultat.
Unik säkerhet
DPF är likt andra Mählersprodukter byggd med tanke
att vara så trafiksäker som möjligt för omgivningen,
plogbilsföraren och fordonet. DPF har därför ett fjädrande
& utlösande system i plogens bottendel. De individuellt
utlösande skärhållarna förebygger skador på plog och
fordon, förhindrar riktningsändring vid påkörning av
uppstickande hinder eller om plogen skär ned i vägbanan.
Utöver detta har parallellogramets vridcylindrar inbyggda
chockventiler som löser ut vid ev. påkörning av ett hinder.
Höger sida av plogen är beklädd med en glidplast som
skonar exempelvis vägräcken.
Positionsljus och reflexer är standard. Det är möjligt att
beställa plogen med reflexer som överensstämmer med
respektive marknads bestämmelser.
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Sammantaget gör alla dessa säkerhetsdetaljer DPF till
en av marknadens säkraste högkastande plogar.
Fördelar DPF
• Hög kasthöjd redan vid låga hastigheter
• Maximal
säkerhet
med
fjädrande/utlösande
skärhållare minimerar olycksrisk med person och
sakskador
• Ytterligare säkerhet med chockventiler på parallellogramets vridcylindrar reducerar skador vid påkörning
av hinder
• Kraftig konstruktion för krävande miljöer
• Slitplast på höger sida för att skona vägräcken

TEKNISK INFORMATION
Typ

DPF3700

Arbetsbredd (mm):

3 700

Arbetsbredd 30° (mm):

3 200

Arbetsbredd 37° (mm):

2 950

Höjd höger (mm):

2 300

Höjd vänster (mm):

820

Vridning (°):

37

Skärvinkel (°):

35

Slitstål (st):

4

Slitstål längd (mm):

915

Vikt inkl. fäste (kg):

1 315

RADARFÄSTE

RADARANPASSADE
FÄSTET SOM RÄDDAR
LIV
2015 införde EU krav på radar i fronten på vissa
lastbils-chassin. Radarn utgör en viktig del av panikbromssystemet AEBS, Advancing Emergency Breaking
System. Direktiv EU347/2012.
Genom ett samarbete med lastbilstillverkarna har
Mählers utvecklat ett radaranpassat plogfäste. Ett
plogfäste som i sig har en helt ny konstruktion jämfört
med sina föregångare och som inte skymmer dagens
moderna radarteknik när plogen är bortkopplad. Det
radaranpassade fästes-systemet bygger på att plogens
låsanordning är flyttat från att tidigare varit monterad på
bilen till att istället sitta monterad på plogen, det skapar
då fritt siktfält för radarn.
Med radarfästet störs dessutom luftflödet mindre genom
kylaren jämfört med tidigare fästessystemen. Ytterligare
en fördel med radarfästet är att vikten från det traditionella
plogfästet istället kan användas till lastvikt när plogarna
inte används.

Radarfäste finns till följande lastbilsmodeller*:
(uppdaterad mars 2020)
•
•
•
•
•

Volvo FM
Volvo FH
Volvo FMX
Scania R
Scania NTG

* För ytterligare och aktuell info om modell-kompabilitet, kontakta Mählers

Säkerhet
• Fjäder på/till låskolven
• Lasthållningsventil i låscylinder
• Hydraulventil som ”låser” fästet varje gång som plogen
vrids åt något håll.
Kopplingsgrind
Vikt: 145kg
VV95-Adapter
95kg*
*Kopplingsgrind måste användas

Tillbehör
Handpump

Mählers erbjuder adapter med kopplingsgrind för att
anpassa äldre plogar till det nya radarfästes-systemet.
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