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HEI ALLE VINTERHELTER,
OG DERE ANDRE
Nok en vinter er over. Vi i Mählers er meget fornøyd med
tilbakemeldingene vi har fått fra dere kunder som har
kjørt vårt utstyr sist vinter.
Vi er allerede godt i gang med innsalg til neste sesong.
Med utfordringer i dagens verdensbilde, er vi veldig glade
for alle tidlige bestillinger vi har mottatt.
Sammen med resten av Mählers - teamet fra konstruktion,
innkjøp, planlegging, montering, utlevering og salg,
er jeg trygg på at vi igjen skal levere utstyr til ønsket
leveringsdato.
Jeg vil ønske alle dere en riktig
fin sommer, og husk at vi også har
noen sommerprodukter om det
skal være av interesse.
Så er det bare å glede seg til ny
vinter med mye: «KvittGull».

+ Proporsjonal styring gir myk kjøring
+ Ergonomisk spak med en flerfunksjonelt
kontrollpanel montert på et komfortabelt
armlene gir behagelig kontroll
+ Simultan styring av funksjoner
effektiviserer kjøringen
+ Doble potensiometere for parallell
regulering av konstanttrykksfunksjoner øker
presisjonen
+ Android-app for fjernsupport og
oppdatering av styresystemet via mobilen
forenkler supporten

+ Tippflakstyring, mulighet for tilpasning
til ulike påbygg

Salg/Markedsjef
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+ Modulært, lett å bygge ut med
ekstra moduler
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+ Aktivering av salt-/sandspreder samt
mulighet til å koble til MIO for styring
+ Avansert intern feildetektering,
driftsinformasjon og statusindikering

SIKKERHET

FØ

facebook.com/mahlersnorge

BRUKERVENNLIGHET

FUNKSJONALITET
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FAKTA OM OG
FORDELER MED
MC3

+ Oppfyller EN ISO 13849,
sertifisert av tredjepart
+ Alle betjeningskontroller oppfyller
PLd sikkerhetsnivå
+ CANopen Safety-kompatibel
for sikrere styring
+ Overvåking av utvidede funksjoner
med glideovervåking i hydraulikken
+ Sikkerhetsventil
i alle hydrauliske blokker

HVA SYNES DU OM
VÅRE MÄHLERS NEWS?

ER DET NOE SPESIELT DU
VIL VI SKAL SKRIVE OM?
SEND INN DINE SYNSPUNKTER
TIL INFO@MAHLERS.NO
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«MC3-STYRESYSTEMET OG
FJERNSUPPORTEN ER EN REVOLUSJON
SOM SPARER KUNDENE VÅRE FOR
BÅDE TID OG PENGER»
Mikael «Micke» Modin ved Mählers’ tekniske supportavdeling hjelper kunder over hele
verden med å justere inn styresystemene – fra kontoret i Rossön. Det er styresystemet
MC3 som gjør dette mulig, og stadig flere oppdager fordelene med fjernsupporten.
Mikael «Micke» Modin ved Mählers’ tekniske supportavdeling hjelper kunder over hele verden med å justere
inn styresystemene – fra kontoret i Rossön. Det er styresystemet MC3 som gjør dette mulig, og stadig flere
oppdager fordelene med fjernsupporten.
– Jeg har jobbet i Mählers i snart 30 år, og i begynnelsen handlet det om å styre plogene on/off med en
egen knapp for hver plog og hvert høvelblad. Tidlig på
2000-tallet utviklet vi styresystemet MC2, som gjorde
det mulig å styre alt plogutstyr via én kontroll. Det var
forgjengeren til Mählers nyeste styresystem, MC3,
som nå tar flere og flere markedsandeler, sier Micke.
MC3 er et proporsjonalt styresystem, som betyr at
alt plogutstyret kan styres trinnløst. Programvaren
i MC3 er dessuten tilpasset for å støtte styring av
andre typer funksjoner, som for eksempel tippflak
for bil og henger. Selve styringen av ploger og annet
utstyr skjer via MIG2, en ergonomisk og flerfunksjonell
styrespak som er utstyrt med proporsjonalt styrte ruller
for maksimal presisjon. Styrespaken og paletten er også
utstyrt med en rekke on/off-knapper for aktivering av
ploger, høvelblad, tippfunksjoner m.m.
– En annen fantastisk funksjon med MC3 er fjernsupporten, der man via mobilnettet kan koble opp styresystemet og få teknisk support, uansett hvor
lastebilen befinner seg, sier Micke Modin.
Det eneste som kreves, er mobildekning.
Support og oppdatering av programvare på MC3
kan gis via appen «Mählers Control System 3». I
Google Play-butikken kan man laste ned Mählers’
MC3-app til en Android-telefon, som kan kobles til
styresystemet via Bluetooth. Deretter kan kunden
ringe supporten, som så kobler seg til MC3. De på
supporten kan da gjøre justeringer, bytte/endre programvareoppdateringer, lese av eventuelle feilkoder
m.m. – uansett hvor lastebilen befinner seg.

– Fjernsupporten på styresystemet MC3 er en revolusjon
som sparer kundene for både tid og penger og som gjør
det enklere for meg å utføre support, sier Micke Modin.
Nils Ronny Haloen fra Nord-Norge er en av mange som
har oppdaget fordelene med MC3. Du kan lese mer om
ham på side 6.

MÄHLERS’ NYE
PLASSJEF, TILBAKE MED
BRED ERFARING OG
FREMTIDSVISJONER
Mählers, en av Nordens ledende
produsenter av snøploger, girer nå opp
ved å ansette Pontus Jonasson som ny
plassjef ved hovedkontoret i jämtlandske
Rossön. Pontus har bakgrunn som
sivilingeniør i maskinteknikk ved KTH og er
et kjent ansikt da han tidligere jobbet som
konstruktør hos både engcon og Mählers.

– Jeg er beæret over at jeg fikk tilbud om jobben, og det
er utrolig gøy å komme tilbake til Mählers og fabrikken i
Rossön, sier Pontus Jonasson.

og stille opp når det gjelder, noe vi har vært kjent for i en
årrekke. Pontus mener også at den teknologiske utviklingen har vært viktig for Mählers.

Etter studiene ved KTH jobbet Pontus som elektromotorkonstruktør hos BAE Systems Hägglunds. Deretter
flyttet han ned til Södertälje for å jobbe i Scanias motorblokkavdeling. Så tok han med seg flyttelasset nordover
igjen, og i perioden 2012–2015 jobbet Pontus som konstruktør hos tiltrotartorprodusenten engcon i Strömsund
samt hos Mählers i Rossön.

– Utrullingen av det nye styresystemet MC3 de siste
årene har vært en revolusjon, da vi kan hjelpe kundene/
sjåførene via fjernsupport uansett hvor de befinner seg.
Her tror jeg vi kan videreutvikle mye, og jeg tror også
at kundene etter hvert vil ønske å kunne hente ut data
om hvordan plogene er brukt. I nær fremtid kan plogene
kanskje bestille reservedelene automatisk.

– Ja, det var noen fine år der både engcon og Mählers
var svært ekspansive med mye nyutvikling, noe som ga
selskapene gode posisjoner i markedet.

Fabrikken i Rossön har et produksjons- og lagerareal på
ca. 3700 m2. Her monteres alle produktene til Mählers
samt engcons roterende feievalser. Arbeidsstyrken består av montører, inn- og utleveringspersonell, ordrebehandlere, innkjøpere, produksjonssjef, selgere, konstruktører og dokumentkontrollere. Antallet varierer alt etter
årstid.

Etter årene hos Mählers og engcon har Pontus jobbet
som prosjektleder innen drift og vedlikehold hos Vattenfall. Der var det mye arbeid med store vannkraftverk
i Åre/Olden og utbygging av lokale strømnett, og det ble
også gravd ned en hel del fiberledninger.
Med sin tidligere arbeidserfaring har Pontus god kjennskap til veivedlikeholdsbransjen, og han vet at det stilles
strenge krav til sjåførene når det gjelder å levere resultater til konkurransedyktige priser. Det stiller igjen strenge
krav til leverandørene av lastebiler og utstyr.
– Snørydding er et tøft marked, men jeg tror Mählers vinner på lang sikt ved å tilby høy kvalitet på produktene og
den beste servicen, i tillegg til å jobbe tett med kundene
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– Ja, når de større kontraktene er inngått for en ny plogsesong, girer vi opp og tar inn sesongarbeidere på monteringen for å ta unna de verste toppene.
I skrivende stund begynner plogkontraktene for Sveriges
og Norges veinett å ta form, og nå begynner puslespillet
med å optimalisere bemanningen, innkjøpsvolumene og
alt annet som må være på plass før de kommende toppene. Spennende utfordringer som venter Pontus og hans
kollegaer.

MÄHLERS’ HØVELBLAD FOR
LASTEBILER OPPGRADERES
FOR BEDRE FUNKSJON
Det blir mer og mer vanlig å bruke lastebil til lettere høvlearbeid, og Mählers har i flere
år tilbudt to versjoner av sine høvelblad, et fast og et vribart. Ved hjelp av sjåfører og
testførere har man utviklet høvelbladene ytterligere, og nå lanserer Mählers to nye
versjoner som skal gi brukerne enda bedre funksjon.
– Lastebilene utvikles kontinuerlig, og kravene til utstyret øker like raskt, sier Oscar Nyberg, konstruktør hos
Mählers.
Oscar nevner blant annet hvordan lastebilprodusentene
bygger inn stadig mer standardutstyr, noe som gir mindre
plass til utstyret som Mählers leverer. Et av oppdragene
med det nye høvelbladet var å tilpasse det for biler med
retarder.
– Vi har nå bygget om høvelbladet slik at det nå kan monteres på biler med kort akselavstand og retarder, sier Oscar Nyberg
I oppgraderingsarbeidet har man også hatt som mål å
redusere innbyggingsmålet og dermed øke bakkeklaringen.

– Kundene høvler ofte skogsveier, og da er det godt å ha
noen ekstra centimeter bakkeklaring hvis man f.eks. må
kjøre bilen utenfor veikanten for å kunne snu, sier Oscar
Nyberg.
Styringen av høvelbladene skjer som før via Mählers’
styresystem MC2 eller MC3, og de nye høvelbladene er
også forsterket for å bli mer stabile. Produksjonsteknisk
er bladene også blitt forbedret ved at man nå kan bruke
den samme grunnmodulen til å bygge både det faste og
det vribare bladet.
– Ja, bladene er nå bedre klargjort for produksjonen, og
dette gjør at vi kan redusere leveringstidene ytterligere,
sier Oscar Nyberg.

FØLGENDE FORBEDRINGER ER GJORT PÅ BÅDE HB3C (FAST)
OG HB5C (VRIBART)
+ Ny utforming av tiltfunksjonen for å gi bedre plass til eksternt utstyr.
+ Kan monteres på biler med kort akselavstand og biler med retarder.
+ Lavt innbyggingsmål gir god bakkeklaring i transportposisjon.
+ Forsterkninger i bladet.
+ Høvelbladet beskyttes mot overbelastning ved hjelp av sjokkventiler.
+ Enkel montering gir kortere monteringstider.

HB5C (VRIBART OPP TIL 25 GRADER) HAR
DESSUTEN FÅTT FØLGENDE FORBEDRINGER:
+ Doble dreiesylindre for jevn/lik kraftfordeling ved
dreiing til høyre og venstre.
+ Forsterket dreiebord og endret utforming for å kunne
monteres på biler med kort akselavstand.

ETT TASTETRYKK ER NOK
Når snøstormen hyler innerst i dalføret, langt fra folk og fe, kan
gode råd være dyre hvis du får problemer med utrustningen på
bilen. Med mindre du har styringssystemet MC3 fra Mählers.

Maskinfører og brøytesjåfør Nils Ronny Halonen (50),
holder til helt nord i landet, i Nordreisa kommune, i Troms
og Finnmark fylke. Vinterstid har han og kollegaene hans
ansvaret for vintervedlikehold av en rode på 70 kilometer,
en strekning i et dalføre østover retning Kautokeino, som
virkelig er noe å bryne seg på.
– Akkurat nå har vi 130 cm snø her. Og dersom det ikke
snør, er det som regel vind og snøfokk. Det er utfordrende å holde veien åpen, så det er alfa omega at alt utstyret
fungerer som det skal, og at det går raskt å få hjelp med
utstyret dersom behovet oppstår, sier Halonen.
Og nettopp et slikt behov meldte seg for Halonen da han
var på jobb. Serviceteknikere for de mange utstyrsleverandører finnes ikke rundt ethvert gatehjørne i Nordreisa.
Men Mählers var der. Digitalt. Etter femten minutter var
utfordringene løst, helt kostnadsfritt for Halonen.
Gratis fjernhjelp på minuttet
Bilen hans, en Volvo 540 fullt rigget med brøyteutstyr
(bortsett fra spreder), har høvelskjær, plogfeste, og MC3
styringssystem fra Mählers.
– Jeg opplevde enkelte brå bevegelser da jeg brukte
MC3-systemet til å løfte skjærebladet. Jeg regnet med at
det var behov for en trykkjustering, så jeg ringte Mählers
da jeg satt i bilen. Jeg fikk umiddelbart snakke med deres tekniker Mikael Modin, som logget seg på systemet
mitt, og fjernstyrte alle justeringene fra Mählers fabrikk
i Sverige. Etter noen tastetrykk fungerte alt akkurat slik
jeg forventet at det skulle gjøre, forteller Halonen.
Styresystemet er bygd for fjernhjelp. Via mobilnettet kan
man koble opp systemet og få teknisk støtte, uavhengig av hvor man befinner seg. Support og oppdatering av
programvare på MC3, får man gjennom appen «Mählers
Control System 3», som lastes ned fra Google Play, til en
Android-telefon. Telefonen kobles til styresystemet med
blåtann. Mählers teknikere kan lese feilkoder, foreta justeringer av systemet, sende programvareoppdateringer,
og mer til, uansett hvor lastebilen står.
– Det er ganske fantastisk, sier Halonen.
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Enkel styring for sjåføren
MC3-systemet byr på sikker, enkel, og intuitiv styring av
plog, høvelblad, spreder, og tippflak på både lastebiler og
vogner. Selve styringen av systemet skjer ved bruk av en
joystick, en MIG2, som er det eneste sjåføren trenger å
forholde seg til.

Etter noen tastetrykk
fungerte alt akkurat slik jeg
forventet at det skulle gjøre
NILS RONNY HALONEN
– Jeg liker veldig godt at det kun er én spake å forholde seg til når jeg bruker systemet, det blir nesten som å
kjøre gravemaskin, sier Halonen.
Halonen er ansatt i Drift og Service Nord AS. Bedriften
ble opprettet i 2017, og har i dag kontrakt med Anlegg
Nord på vintervedlikehold på strekingen. To fullriggede
Volvo 540 er stadig å se ute på veiene, og bedriften teller
seks mann. Sommerstid er frakt av masser og gravearbeid hovedgeskjeften. Halonen har brukt MC3-systemet
og resten av utstyret fra Mählers siden august i fjor, og
har dermed lagt en hel vintersesong bak seg. Han har
ikke angret et sekund på valget.
– Problemer har ikke vært i tankene mine, for problemer
har vært totalt fraværende. Utstyret er rett og slett meget
bra, sier Halonen.

BISPGÅRDENS ÅKERI INVESTERER I VEIHØVLER

MÄHLERS’ STRENGSPREDERE
EFFEKTIVISERER ARBEIDET
YTTERLIGERE

Med tanke på antallet solgte veihøvler per år, er ikke maskintypen noen storselger
i Sverige. Til tross for dette finnes det selskaper som har tro på konseptet, og blant
disse finner vi Bispgårdens Åkeri. I 2021 ble det kjøpt inn to splitter nye veihøvler.
Selskapet har nå totalt fire veihøvler, og ordreboken er mer enn full.
- Vi har rundt 100 mil vedlikeholdshøvling av skogsveier
og nesten 40 mil offentlige veier, så vi er takknemlige for
at selskapet investerer i en ny maskinpark, sier Kristoffer
Olofsson, som kjører en av de nye veihøvlene, en Cat 150
med 200 timer på klokken.
Mählers News møter Kristoffer i Bensjö like utenfor
Bräcke, der han er i ferd med å ferdigstille en grusveiforsterkning på vei 709. Jobben begynte med at Kristoffer
høvlet ned hullene i veien før han dro inn masse fra veikantene som han rensket for større steiner og torv ved
hjelp av en hjullaster og sikteskuff. Deretter kjørte han
på et nytt lag med grus, som han nå driver og høvler ut.
– Denne metoden med å dra inn kantene slik at man kan
gjenbruke grusen, er godt utprøvd og uslåelig med tanke
på langsiktig bærekraft, men blir gjerne ikke brukt når
det skal spares inn. På mange veier kjører man bare på
litt grus over hullene, uten å ta vare på kantgrusen, sier
Kristoffer.
En Cat blant hermeliner
Kristoffer har 26 år bak spakene på veihøvel, så han

burde vite hva han snakker om, og så har han da også
prøvd noen ulike merker. De siste årene er det Veekmas
som har vært tingen, men nå bestemte eieren av selskapet seg for å prøve noe annet, og da falt valget på en
firehjulsdrevet Cat 150 med tverrfallsautomatikk og et
2D-system som kan utvides til 3D ved behov.
– Det tok noen dager å kjøre seg inn, men nå begynner
jeg å bli vant med Cat-en, sier Kristoffer
Bak på Cat-en henger en Mählers strengspreder, og det
er noe Kristoffer har hatt på de fleste høvlene han har
kjørt opp gjennom årene.
– Ja, strengspredere er en selvfølge for meg, og på de
fleste jobbene sparer jeg opptil 50 % av arbeidstiden da
jeg både drar inn grusen fra kantene og sprer den utover
nøyaktig der jeg vil ha den med sprederen.
– De siste oppgraderingene med mer stabile hjul og
bedre justering har gjort en god spreder enda bedre, sier
Kristoffer før han setter seg inn i den nye Cat-en og fortsetter arbeidet på vei 709.

En lykkelig ungdom bak spakene på en ny Veekmas
I traktene rundt Norder Ösjö i Gällö finner vi Erik Lundström, som er i ferd med å vedlikeholdshøvle vei 564 med
den andre nye høvelen til Bispgårdens Åkeri for året, en
Veekmas RG286 AWD, som nå har 500 timer på klokken. Når vi møter Erik driver han og henger av pickupen,
som han drar med seg bak veihøvelen mellom arbeidsplassene.
– Det er svært praktisk, da jeg alltid har med meg bilen
uansett hvor jeg drar. Hvis det er flere dagers arbeid og
langt hjemmefra, kan jeg bare sette fra meg høvelen og
kjøre hjem, sier Erik før han kjører av gårde i sin Veekmas.
Eriks RG286 er også utstyrt med en Mählers strengspreder, og vi kjører bak ham for å filme og ta bilder der
han metodisk går frem langs veien. Snart ligger det flere
kilometer nyhøvlet vei etter Erik. Vi kommer etter hvert
til et veiskille, som er vendepunktet på strekningen som
skal høvles, og vi får tatt en liten prat med Erik. Han forteller at han er 27 år, noe som må betegnes som svært
ungt i veihøvelbransjen, og at han har jobbet 5 år hos Bispgårdens Åkeri, der han kjører både veihøvel og lastebil.

Det haster ofte
– Det har vel ikke blitt så mye veihøvel, men det er en
interessant og variert jobb med mange utfordringer. Man
vet jo aldri hvordan den ser ut, veien som skal høvles. Det
haster dessuten svært ofte, da bestillingene ofte kommer inn når veien er skadet av kjøretøy eller nedbør, sier
Erik.
Erik liker Vammas-maskinen, da han synes det er god
oversikt og komfort i den.
– Den har dessuten godt dreiemoment, og sekshjulsdriften gjør at jeg kan stå på skikkelig når det trengs.
Mählers’ strengspreder gjør også jobben svært godt, så
det holder å kjøre inn og ut én gang på strekningen for
å gjøre den ferdig, sier Erik før han vender høvelen for
returen.
På vei hjem blir vi fristet til å kjøre på venstresiden som
Erik har høvlet til så fint, men innser at det er litt risikabelt
på den svingete veien med tanke på motgående trafikk.

Fakta Bispårdens Åkeri AB
Transportselskapet ble grunnlagt i 2000, og det er Tom
Edström som i dag eier Bispgårdens Åkeri AB. Toms far,
Roger Edström, var deleier frem til han døde i 2015. Arbeidsområdet strekker seg fra Gävle i sør til Umeå i nord.
Maskin-/bilpark: 10 tømmerbiler, 7 grusbiler/flakveksler,
4 veihøvler, 3 hjullastere og 2 gravemaskiner. Ansatte, ca.
35. Kontor og verksted ligger i Hammarstrand.

FAKTA
MÄHLERS
STRENGSPREDER GSS
Mählers grusstrengspreder er et godt
utprøvd produkt for veihøvel som
effektiviserer grushøvlingsarbeidet.
Sprederne har hydraulisk løft
med fjærende arbeidsposisjon og
sideforskyvning av bladet. Innfestingene
i drag er ekstra forsterket og har fôrede
ledd for minimalt med vedlikehold. Fås
med og uten bomberingsfunksjon.

27 000 TONN SKAL UT
I LØPET AV HØSTEN
Den siste sommersiden i kalenderen er revet av og høsten er
i anmarsj når Mählers News besøker en skogsvei i Kläppsjö i
ångermanlandske Junsele.

Idet vi svinger inn på skogsveien møter vi to lastebiler
med henger som nylig har vært inne og spredt utover
grusen som de henter fra et steinbrudd i nærheten. Vi
kjører et par kilometer og kommer frem til et veiskille,
der den nyanlagte veien møter en eldre og eksisterende
vei. Like etterpå dukker det opp en skinnende gul Scania R540 XT 4x4+2 med flaket oppe og med Lars-Åke
Bergman bak rattet.
– Velkommen til skogen, sier Lars-Åke med et varmt smil
idet han klatrer ned fra det høye førerhuset.
Lars-Åke jobber som lastebilsjåfør for Sundbergs Åkeri
i Skorped AB, noe han stort sett har gjort i hele sin yrkeskarriere.
Jeg har også kjørt en del veihøvel for Sundbergs, men
det har nok for det meste vært lastebil, sier Lars-Åke,
som bor i Yttersel ca. 3 mil fra transportselskapet i Skorped.
Lars-Åke har nylig fått den firehjulsdrevne og forhøyede
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Scania XT-en. På utstyrslisten kan vi nevne Laxo hurtiglåssystem, Mählers plogfester, høvelblad/underskjær,
styresystem, og til vinteren blir det en ny diagonalplog
samt vinge fra Mählers.
– Ja, det er en fin bil med akkurat det utstyret jeg trenger,
og firehjulsdriften gjør at den kommer seg frem overalt.
Uansett om det er snødekte eller gjørmete skogsveier, så
trenger jeg sjelden være redd for å kjøre meg fast. Under
ploging kjører jeg 95 % med tohjulsdrift, men hvis det blir
mye snø, er det utrolig deilig å kunne koble inn firehjulsdriften. Bilen blir da mer stabil og dras ikke like lett sideveis. Dette kombinert med den høye bakkeklaringen gjør
at man heller ikke trenger å bekymre seg for å kjøre seg
fast når man skal snu på en smal skogsvei, sier Lars-Åke.
Skogsveien som Lars-Åke og kollegaene hans gruser
når vi er på besøk, utgjør bare en liten del av alle veiene som snart skal være ferdige. Ikke mindre enn 27
000 tonn grus skal ut før frosten setter inn og snøen
begynner å falle. I tillegg til de tre grusbilene jobber en

splitter ny Cat 150 veihøvel med å dra ut grusen, og bak
rattet på denne sitter transportselskapets medeier Tommy Sundberg. Bilene og veihøvelen gjør en enestående
jobb med skogsveien som ble anlagt sist vinter og som
nå er ferdigstilt. Noen ganger må det likevel suppleres
med grusingen på enkelte strekninger, og for at Tommy
skal slippe å kjøre mellom hele tiden, tar Lars-Åke seg av
høvlingen selv med underskjæret som er montert under
lastebilens ramme.
– Underskjæret er suverent, enten til høvling som dette
eller til isriving om vinteren. Et ganske vanlig oppdrag om
vinteren er å kjøre til et hogstfelt og rugge opp underlaget for tømmerbilene. Også når det er speilblank is på de
offentlige veiene, pleier jeg å rugge opp underlaget slik
at sanden blir liggende lenger, sier Lars-Åke.
Vi avrunder besøket med å ta noen bilder og filme når
Lars-Åke høvler en strekning på den nygrusede veien, og
det ble nesten som et dansegulv å kjøre på da vi snudde
og kjørte ut fra skogsveien.
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