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Salta vägvinnare 

Vägstål härdade upp till 600 Brinell
Högkvalitativt borlegerat stål
Lång livslängd
Vassa stål med bra skärpa
Miljövänliga

Bitvargar som jobbar för dig i alla lägen. Vassa på is, tuffa 
mot kompakt snö och packat grus. Olofsfors vägstål är 
utvecklade för nordiska förhållanden och står för hårdast 
tillgängliga stål och kompromisslös kvalitet. Ledande teknik 
baserad på 200 års erfarenhet – det kan du lita på.

Som Nordens största leverantör erbjuder vi ett brett sortiment 
av vägstål. Viktigt för oss är att du känner stödet från en 
heltäckande leverantör, och att du får lösningar som skapar 
bästa totalekonomin. Kvalitet rakt igenom – vi känner inte till 
något annat sätt att stanna på toppen, gör du?



 

Kallt stål för alla väglag
Olofsfors är ett smart sätt att hålla nere kostnaderna 
för vinterunderhåll. Det högkvalitativa stålet ger ett skär 
som fungerar optimalt på alla underlag, du kan ploga 
eller hyvla med lågt bladtryck och små anliggnings-
ytor. Det gör maskinerna lättmanövrerade, bränsle-
förbrukningen minskar och vägstålets ekonomiska 
livslängd ökar.  

Bästa valet året runt
Olofsfors ger bra och säkra vägar sommar som 
vinter. Skiften och byten av blad går snabbt, en slägg-

hammare är allt som 
behövs. Har våra stål 
gjort sitt på vintervägar 
minskar behovet av salt 
och sand. Sommar- 
vägarna blir utan tvätt-
bräden och du kan 
vattna mindre.

P300 Gummi
Rensar rent från snö tystare än 
helmetallskär. Används ofta på 
undermonterade hyvelblad.  
I övrigt samma fördelar  
som P300 Original.

Isrivarskär
Försök att hitta isen som inte 
våra isrivarskär klarar. De flesta 
skären finns i plant och kupat 
utförande. Skär med valsad egg 
ger bra avverkning på svallis 
och hårt isade vägbanor.

P300 Original
Universalskär som är mycket bra för tuffa vintervägar med 
kompakt snö eller is. Självvässande, passar till nästan alla hyvlar 
och plogar. Ger en sträv yta med räfflor som håller kvar salt och 
sand, vilket förbättrar halkbekämpningsinsatsen.

P300 Modd
Rensar snöslask och avlägsnar 
samtidigt kompakterad snö och 
is. Ger lugn och tyst gång. Även 
bra för saltade vägar.

Plana Vägstål
Universalstålet för plogning och 
hyvling. Passar marknadens 
flesta utrustningar. Finns nu även 
med 600 Brinell hårdhet, vilket 
ger betydligt längre livslängd. 

HMS 3000
High tech för vägunderhåll.  
Innovationen roterande stift 
kombinerad med HMS 3000 
platta ger hög produktivitet på 
grusvägar sommar och vinter.

Monteringsystem
Detta system gör det möjligt att 
använda bladen på alla typer av 
plogar och hyvlar. Montageplattan 
är bultad i hyvelbladet, plogskären 
är fastsatta med kil o kilbult vilket 
innebär snabba byten mellan olika 
skär. Det enda du behöver är en 
slägghammare.
 



Med mycket värme 
 Tvåhundraårig passion för stål. Olofsfors fanns med när Europa 
industrialiserades och vi finns fortfarande med i fronten tack vare 

välutbildade tekniker, framsynta konstruktörer och specialister på stål 
och stållegeringar. Idag är vi störst i världen på band för hjulförsedda 
skogsmaskiner, och störst i Norden på väg- och skopstål. Bruket som 
utvecklat metallurgi till stor konst. Vi följer egna vägar och bryter ny 

mark. Precis som våra kunder.
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