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PRODUKTUTVIKLINGEN
VÅR GIR MER EFFEKTIVT OG
SIKRERE VEIVEDLIKEHOLD
Når jeg ser tilbake på noen år, kan jeg stolt konstatere at
de siste årenes utviklingsarbeid har gjort våre kunders
kjøretøy mer effektive og tryggere. Det er gledelig og
nøyaktig hva vårt oppdrag er - å gjøre kjøretøyene og
driften mer effektiv, lønnsom og tryggere.
De siste årene har vi blant annet utviklet høykastende
front- og sideploger i forskjellige design og den har
blitt mottatt ekstra godt i de mer høylandet og snørike
områdene. Å holde snøplogens kanter nede og kaste
snøen langt fra veien øker effektiviteten og kvaliteten på
brøyten.
Vi har også utviklet en smart løsning for de mer
lavtliggende områdene og for såkalte ”svarte” veier der
målet er å få et så rent utrettet resultat som mulig. Et
eksempel er den nye og modulære diagonale plogen
DPM, som med sine fleksible og fleksible skjæreholdere
gjør at plogen følger veien godt, selv om den er litt ujevn.
På denne måten oppnås en ryddet kjørebane som øker
trafikksikkerheten.
At vi i tillegg til trafikken også tenker på plogførerens
sikkerhet, trenger du ikke tenke på. Utløsende
kutterholdere som forhindrer
at snøplogene våre setter seg
fast i utstikkende hindringer er
standard.
Effektive og sikre produkter fra
Mählers sikrer alle trafikanters
hverdag.

Roar Wehn
Salgssjef
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Den svenske plogprodusenten
Mählers leverte nylig tre Mählers
DP55 diagonalploger til Grønland.
Plogen er en 5,5 meter bred
snøplog spesialbygd for å rydde
snø på flyplasser og andre store
flater som krever ekstremt raske
responstider. Den danske Scaniaforhandleren I.M. Stiholt A/S
leverte en av plogene sammen
med en ny Scania P 360 XT
4X4 til flyplassen i Sisimiut på
vestkysten av Grønland.

RASKERE BRØYTING AV FLYPLASSENE

MÄHLERS LEVERER 5,5 METER
BREDE SNØPLOGER TIL
FLYPLASSER PÅ GRØNLAND

– Det er kjempegøy at Mählers kan sette svensk, og ikke
minst jämtlandsk, næringsliv på det grønlandske kartet, sier
Urban Jonsson, selger hos Mählers i Rossön og den som
solgte den siste plogen til Grønland.
I.M. Stiholt selger alle typer kjøretøy, og blant kundene
finner vi alt fra enkeltmannsforetak til selskaper med 20
lastebiler.
– Vi har solgt lastebiler til hele Grønland de siste 35 årene,
og jeg har besøkt kunder der de siste 21 årene, sier Henrik
Steffensen, verkstedsjef hos Stiholt.
Da det statseide Mittarfeqarfiit (Grønlands lufthavn) skulle
kjøpe ny lastebil til flyplassen i Sisimiut, falt valget på en
Scania P 360 XT 4X4 fra Stiholt. Sammen med lastebilen
leverte de flyplassplogen Mählers DP55, en kjempe med
5,5 meters plogbredde, samt Mählers frontfeste og styresystem MC2B.
– Mittarfeqarfiit har tidligere kjørt med andre merker, så det
føles ekstra godt at vi nå har kommet inn med en Scania der.
En av grunnene til at de byttet lastebilmerke, var at Stiholt

har levert mange Scania-lastebiler til Grønland i årenes løp,
noe som har gitt dem en høy servicegrad på ettermarkedet.
Mählers plog var imidlertid det åpenbare valget, da både
de og vi har gode erfaringer med produktene deres, sier
Henrik Steffensen.
Sikkerheten i fokus ved valg av plog
I tillegg til bredden var også sikkerhetsfaktoren viktig i
valget av plog. DP55 har, i likhet med andre diagonalploger
fra Mählers, stålholdere av sikkerhetstype som utløses ved
påkjøring av oppstikkende hindringer. Plogen kan fås med
hjul eller slitesko.
– Vi ser nå frem til videre ekspansjon på Grønland og håper
selvsagt å få selge flere Scania-biler med Mählers’ ploger
til Grønland, sier Henrik Steffensen.
Vi er glade for å kunne vise frem at vårt sortiment også
omfatter ploger til flyplasser, sier Roar Wehn, Salgssjef for
Mählers Internasjonal
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FULL PAKKE
Da Kyllo maskin AS fikk tildelt ny og utfordrende brøytekontrakt, måtte de kjøpe en
mengde utstyr, raskt. Mählers var hurtig på pletten med tre nye ploger i DPD- og
DPH-serien, Rasco fastsandsspreder, Rasco skiltvasker, og flere brøytefester.
- Dette var en optimal løsning for oss. Det skal mye til
for å overgå Mählers’ service, og det er nettopp den vi
trenger, sier John Tore Kyllo (35), prosjektleder og tredje
generasjon Kyllo.
Kyllo fikk virkelig øynene opp for utstyret de hadde kjøpt,
da kvikksølvet i termometeret i vinter stabiliserte seg på
rundt 25 minusgrader.
- Skiltvaskeren rengjorde skiltene uten problemer, da var
jeg fornøyd, sier Kyllo.
Kyllo trekker også frem at utstyret lar seg lett kombinere,
for eksempel at skiltvaskeren og fastsandsprederen bruker
samme vanntank.
For alle forhold
I vinter fikk Kyllo Maskin AS ny brøytekontrakt under Svevia,
på vintervedlikehold av totalt 13 mil fylkesvei i kommunene
Selbu og Tydal i Trøndelag fylke. Området kan være
utfordrende, med varierende vær og føreforhold. Vinteren
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byr ofte på mange store snøslipp, stive kuldegrader som
kjennetegner fjell- og innlandsnorge, men også mange
overganger til mildvær.
- Det kan snu fra snøbrøyting til skraping av slaps på et
øyeblikk. Tidligere har vi slitt en del med ujevn veibane
etter ploging. Det har vi merket lite av etter at vi anskaffet
dette utstyret. Vi har snakket mye om det innad i bedriften
i ettertid. Spesielt DPH-plogen kaster snøen godt. Begge
plogene går rolig på veien, og følger underlaget godt. Det
er ikke noe hopping med disse. Dessuten er det veldig bra
at plogen er ferdig til bruk, det er lite justering for å få den
til å gå godt, sier Kyllo.
Andre oppdragsgivere fra tidligere brøytekontrakter, hadde
selv utstyr Kyllo skulle låne og bruke. Men, denne gang
måtte de kjøpe alt selv.
- Vi bestilte sent, men etter to måneder hadde vi hele
pakken på plass. Inntil da fikk vi låne utstyr av Mählers.
Kontakten med Mählers, responsen på tilbakemeldingene

våre, og salgsapparatet deres generelt, fungerer veldig bra.
Det er avgjørende for oss, sier Kyllo.
- Det er ikke alle leverandører som stiller med servicemann
klokken 23 på kvelden.
Stor aktør i Selbu
Historien om Kyllo Maskin AS, startet tilbake i 1950. Da
kjøpte John Kyllo en 12-tonns bulldoser. Dette ble starten
på en av “Selbus mest anerkjente og solide” bedrifter. På
slutten av 50-tallet ble den første grøftemaskina og lastebil
innkjøpt. På denne tiden ble det også behov for å ansette
folk. Siden den gang har firmaet fortsatt sin stabile vekst. I
dag sysselsetter bedriften omtrent 30 årsverk.
Bedriften driver med alt fra grunn- og tomtearbeid til fjellsprenging og fjellarbeid. Vann og avløp, massetransport,
kabelarbeid og bygging av minikraftverk. Og vintervedlikehold av veier. For å nevne noe.
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FRIDA VAR MED OG
UTVIKLET MÄHLERS
NYE BESTSELGER
Det er vårvinter og vi befinner oss langs veien mellom Backe
og Hoting i nordlige Jämtland. Frida Östman er ute på en av
sine siste plogturer for sesongen, og det er også en av de siste
testturene for Mählers’ nye modulære DPM-plog, som Frida og
flere andre har kjørt gjennom harde tester før neste lansering.

Det er utrolig gøy å
få være med å bidra
til Mählers’ utvikling
FRIDA ÖSTMAN
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Frida kjører for Fjällsjö Åkeri AB og er en av Mählers’
flittigste testpiloter. Hver vintersesong blir det mange mil
med diverse prototyper fra utviklingsavdelingen i Rossön.
– Det er kjempegøy å få være med og bidra til Mählers’
utvikling, sier Frida mens hun girer ned sin Volvo FH 8x4
før bakken og svingen foran oss.
Vi spør Frida hva hun synes om DPM-plogen så langt, og
det hun spontant nevner som en av de største fordelene,
er at den oppfører seg rolig på veiene selv om de er ujevne.
– De utskiftbare gummielementene som holder stålet,
kan tilpasses nøyaktig til underlaget og de rådende
forholdene, noe som gir en «rolig» plog som ikke hopper
over ujevnhetene, sier Frida.
Sideforskyvningen på +/– 40 cm er også en verdsatt
funksjon som gjør det lettere å brøyte ulike veibredder. Med
sideplog og sideforskyvningen helt til venstre får du stor
plogbredde, og med inndratt sideplog og sideforskyvningen

helt til høyre takler du enkelt smale veier og passasjer.
– Jeg kan også tenke meg at de som har fortauskanter,
rabatter og annet å runde, vil like sideforskyvningen, sier
Frida.
Vi er nå på vei hjemover, og etter å ha tatt noen actionbilder,
kjører vi innom Mählers’ fabrikk der Frida skal treffe
konstruktøren Oscar Nyberg for å gå gjennom noen ting
som hun oppdaget under den siste plogturen.
– Frida er en viktig del av produktutviklingen hos oss.
Både fordi hun kjører forbi fabrikken på plogturene sine,
og fordi hun er lett å kommunisere med, sier Oscar Nyberg,
konstruktør hos Mählers.
Når denne avisen går i trykken, lanseres den endelige
versjonen av Mählers’ modulære DPM-plog, og det mye
takket være hjelpen fra Frida og våre andre testførere.
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DPM - DIAGONALPLOG MODUL

UNIK KONSTRUKSJON MED INDIVIDUELT
OPPHENGTE OG FLEKSIBLE SKJÆRHOLDERE
DPM, DiagonalPlog Modul, har en unik konstruksjon
med individuelt opphengte og fleksible skjærholdere
samt slapsskjærkassetter som følger veibanen svært
godt. Dette gir stille og rolig drift med maksimalt
ryddet veibane. Som på alle andre ploger fra Mählers
er skjærholderne av utløsende type, noe som gir
optimal sikkerhet.

En nyutviklet type sideforskyvning øker fleksibiliteten
ytterligere, da føreren kan skyve plogen opptil 400
mm ut til hver side. Kombinert med en sideplog gir
det mulighet til å øke den totale plogbredden. Det gjør
det også enklere å ploge snø bak hindringer, f.eks.
midtrabatter og annet som man ellers ikke kommer til
eller må fjerne med annet utstyr.

DPM fås i tre bredder og er utviklet for å gi en såkalt
«svart vei», altså en helt ren vei der alt av snø og slaps
er fjernet fra asfalten. Et nyutviklet parallellogram gjør
at plogen følger underlaget svært godt, og kombinert
med fleksible skjærholdere og individuelt opphengte
slapsskjærkassetter klarer DPM å ploge rent også på
ujevne veier.

Fordeler DPM

Som navnet antyder er det også en plog som er
oppbygd med ulike moduler. Dette gjør at man kan få
en rekke ulike utførelser på samme ramme. Diagonal
med en forhøyet side i ulike høyder, dobbel med
forhøyning på begge sidene, metall- eller plastmantel.
Ja, du velger selv hva som passer nettopp ditt behov.

Spesifikt designet for å være «svartveiplog»
Utløsende og individuelt opphengte skjærholdere
for høyeste sikkerhet
Fleksible polyuretanskjærholdere følger veibanen
og gir stille og rolig drift
Mulighet til å bytte mellom ulike hardheter på
skjærholderne
Integrerte slapsskjær gir rent resultat (svart vei)
Vridning ±40°
Forenklet vedlikehold
Skjærholdere svært enkle å skifte ut
Få smørepunkter forenkler vedlikeholdet
Ingen smørepunkter under plogen
Tilbehør
Hjul eller slitesko
Sideforskyvning ±400 mm

TEKNISK INFORMASJON
Modell
Skjærbredde (mm):
Minste skjærbredde (mm):
Arbeidsbredde 30° (mm):
Høyde høyre (mm):
Høyde venstre (mm):
Vridning (°):
Sideforskyvning (tilbehør) (mm):
Slitestål (stk.):
Slitestål lengde (mm):
Skjærvinkel (°):
Antall moddskjærseksjoner (stk):
Totalvekt (kg):
8
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DPM37
3 700
2 799
3 165
1 500
1 168 (1 500)
±40
±400
6 eller 4
610 eller 915
20
12
1 236

DPM40
4 000
3 033
3 429
1 500
1 168( 1 500)
±40
±400
5+1 eller 2+3
610 eller 915
20
13
1 480

DPM43
4 300
3 267
3 693
1 500
1 168 (1 500)
±40
±400
7 eller 4+2
610 eller 915
20
14
1 546

Polyuretanskjærholdere
som følger veibanen
uavhengig av hverandre.

DPM har en modulbygget konstruksjon der man kan bruke den samme rammen til tre ulike plogtyper.

Kombinasjonsplog som er
konstruert for å kaste snøen like
bra både til høyre og venstre.

Diagonal metall gir med
sin metallmantel en robust
diagonalplog.

Tilbehør: sideforskyvning ±400 mm

Diagonal plast gir med
sin plastmantel en lettere
diagonalplog.

Slapsskjær som standard
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VINTERSERVICE PÅ NORSK VIS
Vi har snakket med sjåføren av en ny og fantastisk vinterservicebil for å høre hvilket
perspektiv han har på vedlikehold av vinterveier under norske forhold.

Når det gjelder vintervedlikehold, er dette noe som
blir tatt på alvor av nordmenn. Dersom det å styre en
vinterservicebil i temperaturer under frysepunktet
utgjør en del av din arbeidshverdag, bør du ha det beste
utstyret som er tilgjengelig. Dette inkluderer spredere
fra RASCO – et viktig og anerkjent utstyr blant mange
vinterserviceoperatører i Norge.
En av dem er Kristofer Tetlie, som jobber hos Lindsethmo
Transport AS i Skage og driver en vinterservicebil mellom
kommunene Overhall og Namsos. Området han jobber i,
har ofte temperaturer på under -30 °C, og hans viktigste
jobb er å hindre at det bygger seg opp is på veien. Under
slike tøffe forhold bruker han naturlig strøsand, vanligvis i
en mengde på 150 til 200 g/m².
Vinteren i Midt-Norge er svært uforutsigbar. Arbeidstiden
til Kristofer varierer derfor fra én time om dagen til uavbrutt
arbeid når lastebilen jobber døgnet rundt og han sammen
med kollegene bytter på å kjøre.
Lastebilen fra Lindsethmo er umiddelbart gjenkjennelig
på veien, takket være den tilpassede røde og hvite
malingsdekoren og matchende vinterserviceredskaper.
Modellen er en splitter ny Volvo med 750 hk, 6x2, tre
aksler og hydraulisk styring på den tredje akselen.
Sprederen RASCO SOLID, som er montert bak, har et
kjedetransportsystem og 9 m3 tørrstoffkapasitet og styres
av EPOS 10-styreenheten direkte fra kjøretøyets kabin.
Snøen ryddes ved bruk av snøplogen Mählers DPD 3700
montert på framme på lastebilen, samt en skrape som er
installert bak lastebilens frontaksel.
RASCO har hundrevis av spredere i Skandinavia, så vi spurte
Kristofer hvorfor disse er så populære blant kollegene. Han
understreker holdbarheten, enkelheten og den intuitive
driften, men også den pålitelige servicen selskapet får fra
Mählers, den skandinaviske distribusjonspartneren.
”De er enkle å betjene. Når du blir vant til kontrollpanelet,
trenger du ikke å ta blikket fra veien for å gjøre justeringer
mens du strør. Jeg har prøvd andre spredere med
berøringsskjermer, og trykket ofte på feil knapper. RASCO
har her en god løsning!

nye deler på vei! Som vedlikeholdsselskap har vi ikke tid til
nedetid på utstyr, og dette er forhandleren fullt klar over.
10 av 10 poeng fra meg”, sier Kristofer.
Ved svært lave temperaturer kan materialer som er lagret i
sprederens beholder i lengre tid fryse dersom de inneholder
en viss mengde fuktighet. Kristofer er derfor fornøyd med
vibratorløsningen som er installert på sprederen, som rister
beholderen og frigjør den for eventuell sand som kan ha
satt seg fast. Ved å trykke på knappen inne i kabinen
aktiveres den vibrerende enheten på sprederen. Når den er
ferdig, kan man fortsette å jobbe uten å fysisk måtte gå ut
på baksiden av sprederen og løse problemet manuelt, noe
som “sparer massevis av arbeid med denne lille rakkeren!”

De er enkle å betjene. Når du blir
vant til betjeningspanelet, trenger
du ikke å ta blikket fra veien for å
gjøre justeringer mens du strør
KRISTOFER TETLIE

Kristofer deler praktiske tips for vinterserviceoperatører,
særlig de som kjører spredere med kjedetransportsystem:
“Gjør det til en ukentlig rutine å sjekke slitasjeputene, slik at
du forhindrer at det oppstår skader på kjedetransportøren.
Dersom det bygger seg opp grus i beholderen, er det
et problem, og jeg anbefaler derfor å få installert en
vibrerende enhet på sprederen.”
Avslutningsvis diskuterte vi mulighetene når det gjelder
utvikling av elektrisk utstyr til vintervedlikehold. Selv om
Kristofer tror at elektrisitet vil komme til å prege industrien,
er han skeptisk til levedyktigheten på en batteridrevet
vintervedlikeholdsbil som skal arbeide ved ekstremt lave
temperaturer. Han ser imidlertid ikke bort fra muligheten for
fremtidige teknologiske gjennombrudd på dette området.

Forhandleren i Norge (Mählers) har en utmerket service
dersom noe skulle gå i stykker. Allerede samme dag er
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MÄHLERS UTVIDER
TILBUDET MED SKILTVASK

Mählers, en av Nordens ledende produsenter av snøploger, fortsetter å utvide
sortimentet. Det siste produktet, skiltvask, øker trafikksikkerheten ettersom skitne
trafikkskilt kan utgjøre en fare for trafikanter som savner viktige meldinger.

- Vårt forretningskonsept er å tilby produkter som øker
trafikksikkerheten. Skiltvaskeriet passer da perfekt
inn i vårt produktsortiment, sier Roar Wehn, salgs- og
markedssjef i Mählers.
Skiltvaskeren FCW 5.8 er tilpasset for rengjøring av
trafikkskilt, veisperrer, veitunneler, vertikale vegger osv.
Plate-vaskemaskinen er koblet til lastebilens frontplogfeste
og styres via et eget kontrollsystem. På forsiden av den
tre-leddede armen er det en dreibart brakett som gjør det
mulig å rette skylledysene nøyaktig der det er behov for
rengjøring. Vannforsyningen skjer enten via en ekstern
pumpe eller via en innebygd pumpe som pumper vann fra
en vanntank montert på truckens plattform.

- Kundene er veldig fornøyde med skiltvask og spesielt
fleksibiliteten som gjør det mulig å vaske både horisontale
og vertikale flater, sier Roar Wehn.
Skiltvaskeriet oppfyller europeiske sikkerhetskrav og er
tilgjengelig for øyeblikkelig bestilling via Mählers Norge og
Mählers Sverige.
For mer informasjon, kontakt Mählers.

Norge var det første markedet der Mählers introduserte
skiltvask, og flere kunder sertifiserer allerede produktets
effektivitet.
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MÄHLERS DOBLER STYRKEN
PÅ MONTERINGEN I ROSSÖN
Før vinteren 20-21 opplevde Mählers en kraftig økning i salget, og for å møte dette
gikk selskapet ut og søkte etter montører. Det resulterte i en rekke nyansettelser
samt at tre bedrifter i kommunen stiller opp og leier seg ut på timebasis.
– Det er utrolig gøy å få komme hit og montere produktene
som vi normalt leverer komponenter til, sier Daniel Persson.
Daniel driver selskapet Hallvikens Mekaniska AB, og med
tre andre bedrifter og fire nyansettelser jobber det nå 15
montører for fullt for å rekke å montere alt som er solgt.
Det er litt av et nisseverksted på fabrikken i Rossön, der det
praktisk talt skjer noe på hver kvadratmeter i de normalt så
romslige fabrikklokalene.
– Den store utfordringen har vært den begrensede
lagerplassen, som ble tilpasset etter ordresituasjonen før
ferien, sier Mählers’ produksjonssjef Joakim Sjödin.
Joakim mener tross alt at selskapet har taklet
ordreoppgangen svært godt.
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– Innkjøp har gjort en formidabel jobb, og det har gått
kjempefint å doble arbeidsstyrken med nye ressurser som
raskt har lært seg jobben, sier Joakim Sjödin. I tillegg har vi
nesten doblet reservedelssalget.
– Se her, 13 tettskrevne sider med reservedelsbestillinger.
Her om dagen var det 18 sider, og det ser ikke akkurat ut
til å avta, sier Josefin Hammargård og peker på alle arkene
på pakkebordet.
Josefin og kollegaen Robert Berglin har mer enn fullt
opp, og noen dager må det overtid til for å rekke alle
leveransene. Utenfor fabrikken står det ferdige produkter
på rad og rekke, som snart skal kjøres ut til kundene som
venter på de nye plogene sine.

En uvanlig stor ordrepågang og koronapandemien har gitt
Mählers’ innkjøpsavdeling store utfordringer.
– Ja, dette er noe av det verste jeg har vært med på i løpet
av mine år hos Mählers, sier innkjøper Ulrica Ericsson, som
sammen med kollegaen Johannes Sjödin har slitt med å få
skaffet nok materialer.
– Og ikke bare det, alt skal også være på plass til riktig tid
for at produksjonen ikke skal bli forsinket, sier Johannes.
Ulrica og Johannes har ulike ansvarsområder der Johannes

MÄHLERS ANSETTER TOR
OLAV FINNSTUN SOM
SERVICETEKNIKER
Mählers Norge AS vokser ytterligere og ansetter
nå Tor Olav Finnstun som servicetekniker for å
øke tilgjengeligheten. Tor Olav vil ha kontakt med
kunder over hele Norge.
Tor Olav Finnstun kommer rett fra Ekspert Maskinutleie
AS, der han jobbet som servicetekniker og installatør
for kraner, utleiemaskiner og anleggsmaskiner.
Tor Olav vil ha kontakt med Mählers’ og Rascos
servicepunkter i hele Norge samt yte service og
support slik at kundens utstyr alltid er klart til bruk.
– Jeg drar dit det trengs, og reservedeler har jeg
i servicebilen, på lageret i Trondheim, i Sverige og
hos servicepartnerne. Vi jobber for at kunden skal få
delene levert så raskt som mulig, sier Tor Olav.
Før Tor Olav ble tilbudt stillingen som servicetekniker
hos Mählers, hadde han fulgt med på selskapet da han
synes de har et godt utvalg ploger og plogutstyr av høy
kvalitet som er beregnet for nordiske veier. Nå ser han
frem til å yte service og support til Mählers’ og Rascos
kunder.

kjøper inn sveisede rammer og større komponenter
til plogene, mens Ulrica kjøper komponenter som
hydraulikksylindre, ventiler, slanger, bolter og annet som
trengs.
– De fleste leverandører har klart å holde tritt, og det er bra
med tanke på vår volumøkning, sier Ulrica.
Hun og Johannes skal nå gå gjennom dagens ordreinngang,
og de konstaterer raskt at de må holde innkjøpstakten oppe
for at produksjonen ikke skal ende opp uten komponenter.

MARCUS WEHN
STYRKER MÄHLERS
Mählers Norge AS ansetter nå Marcus Wehn som
salgssjef for å møte den økende etterspørselen.
Marcus vil stå ansvarlig for salget i Nord-Norge.
23-årige Marcus Wehn styrker nå salgssiden for å møte
den stadig økende etterspørselen. Marcus kommer rett fra
stillingen som salgssjef for kontormøbler, og ser nå frem til
å være med på Mählers’ videre reise i Norge.
– Jeg har fått mulighet til å tilbringe noen uker på veien
med den tidligere salgssjefen i Nord-Norge, Per Hugo
Mikalsen. Jeg føler at vi har et svært bredt og godt utvalg
av produkter, men synes at fokuset på forbedring, utvikling
og innovasjon er svært spennende, sier Markus Wehn.
For å forberede seg på arbeidet som salgssjef i Mählers
Norge AS har han også vært involvert i klargjøringen av
brukte ploger som går ut til nye kunder.
Markus vil holde til i Trondheim og vil i hovedsak ha ansvaret
for landsdelen fra Steinkjer til Kirkenes.

Mählers,
Velkommen til
Olav!
Marcus og Tor
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SALG & SUPPORT

Roar Wehn

Vidar Jansen

Tor Olav Finnstun

Salgssjef

Produktleder,
Rasco & TWO

Serviceteknikker, Norge

Salg Nord Norge

tor.olav.finnstun@mahlers.no
+ 47 995 31 469

markus.wehn@mahlers.no
+ 47 932 73 070

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

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

Tor Olav Finnstun

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

