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Nya diagonalplogen Flexiway II är precis vad 
namnet antyder, en flexibel plog för lastbilar 
som klarar de flesta förhållanden. Och en 
plog som med sin banbrytande konstruktion 
– upphängd i två teleskoparmar – kan 
sidoförskjutas ± 450 mm och effektivt ploga 
moderna vägar med olika trafikhinder. Plogen 
är dessutom ledad på mitten, vilket gör den mer 
följsam vid körning på en bomberad väg. Den 
lätta plogen går direkt på stålet och tack vare 
hydrauliskt ställbart tryck kan plogen justeras 
från hytten beroende på underlag, exempelvis 
torr asfalt eller hård is. Resultatet blir perfekt, 
oavsett hastighet. Kort sagt, en flexibel plog 
med låga driftkostnader och litet behov av 
underhåll – samt med Mählers höga kvalitet 
och tillförlitlighet.

Fördelar
• Låg vikt
• Helt utan hjul eller slitskor
• Variabel kasthöjd som ger föraren möjlighet att exakt reg-

lera vart han vill att snön ska landa
• Nytt patentsökt parallellogram
• Automatiskt hydrauliskt skärtryck som manövreras från 

förarplatsen ger lägre bränsleförbrukning och minskat 
slitstålsslitage

• Säkerhetsskär som klarar 50 millimeter höga hinder  
i 40 km/h enligt Europastandard EN 13021 A1:2008

• Modulbyggd bredd från 3,7 till 4,6 meter
• Säkerhetsutlösning av breddningsdelar
• Lätt utbytbara deformationsdetaljer på varje sida
• Ledad i två sektioner
• Går att justera upp trycket för att skrapa packad snö med
• Tillval: moddskär med variabelt tryck samt elhydrauliskt  

kraftpaket för lastbilar utan ploghydraulik
• Sidoförskjutningen +/– 450 mm medför i kombination med 

sidoplog bredare plogbredd än körning med konventionell 
frontplog
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Specifikationer

Flexiway II

Skärbredd mm 3 700–4 600

Minsta arbetsbredd mm 3 390

Höjd, höger mm 870–1 170

Höjd, vänster mm 980

Vridning ° 24–42

Slitstål st 4–6

Sidoförskjutning mm ±450

Vikt exkl. infästning, från kg  650

Vikt inkl. fäste* kg 1 000–1 200

 * beroende på fäste


