
FRONTPLOG DPD



DPD (DiagonalPlog Dubbel) är en säker och 
effektiv kombinationsplog som är konstruerad för 
att kasta snön lika bra åt både höger som vänster 
håll.

De senaste åren har säkerhet varit ett av ledorden 
i Mählers utvecklingsarbete och likt övriga 
diagonalplogar har DPD fjädrande skärhållare. 
Detta innebär en kraftigt reducerad risk för skador 
på plogen samt risk för riktningsändring vid 
påkörning av uppstickande hinder eller om plogen 
skär ned i underlaget.

- Många av våra kunder har lång erfarenhet av 
plogar med fasta skär och vet vilka risker som 
uppstår om plogen hugger fast i vägbanan, därför 
utrustades plogen med fjädrande skärhållare säger 
Roar Wehn, sälj och marknadschef på Mählers

Roar Wehn berättar att utvecklingen av DPD utgick 
från kundönskemål. När krav-specifikationerna 
var klara övergick arbetet till ritning för att sedan 
övergå till produktion och praktiska prototyptester.  

Fördelar DPD

Finns i två bredder, 3400 & 3700 millimeter.

Rejält tilltagen vinghöjd åt båda hållen med en 
utformning som rullar snön lätt.

Svängbar ± 37 grader och kastar bra åt båda 
hållen.

Fjädrande skärhållare för högsta säkerhet

Positiv skärande angreppsvinkel på 35 grader 
för effektiv plogning oavsett förhållanden.

Ledljus & reflexer för maximal synlighet

Kan levereras med moddskär som tillval för 
maximalt rent resultat.  

MÄHLERS | DPD

TEKNISK INFORMATION

Typ DPD3400 DPD3700
Arbetsbredd 0° (mm): 3 400 3 700
Arbetsbredd 30° (mm): 3 000 3 200
Arbetsbredd 37° (mm): 2 750 2 950
Höjd på sidorna (mm): 1 500 1 600
Höjd på mitten (mm): 1 180 1 180
Slitstål (st): 4 4
Slitstål längd (mm): 2x915+2x792 915
Vridning(°): ±37 ±37
Angreppsvinkel(°): 35 35
Vikt utan moddskär (kg): 1 330 1 380
Vikt med moddskär (kg): 1 540 1 590

Effektiv kombinationsplog, konstruerad för att kasta 
snön lika bra åt både höger som vänster håll.

Standardutrustning:
• DPD utan moddskär levereras med slitskor.
• DPD med moddskär levereras med massiva hjul.
• Hårdmetallskär
• Svensk standard VV-95 alt. koppling till Mählers 

radarfäste
• Hydraulisk anslutning: 4 st TEMA-5011
• Kantskydd

Övrig utrustning (tillval):
• Hjulställ
• Slitskor i hårdmetall
• Sidoförskjutning 160 mm till vänster 
• Övrig infästning enligt resp. standard för bl.a. 

Norge, Finland och Tyskland.





REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

Tack vare System Mählers kompletta program kan du hitta nya affärsmöjligheter 
och höja nyttjandegraden på din lastbil eller väghyvel året runt.

Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din kapacitet 
sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte.

Systembilden visar typexemplen på kvalitetsredskap och fästen från Mählers.

Parallellogrammet i System Mählers gör det även möjligt att använda plogar för 
hjullastare till lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvelblad för lastbil samt 

sidoplog, snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.

RÄTT UTRUSTAD I ALLA VÄDER MED SYSTEM MÄHLERS

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön
Tel 0624-512 350  |  Fax 0624-200 50  |  E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se  |  FB www.mahlers.se/facebook


