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

PLANA VÄGSTÅL
Universalstålet för plogning och 
hyvling. Passar marknadens 
flesta utrustningar. Finns med 
600 brinell hårdhet, vilket ger 
betydligt längre livslängd än 
standard 500 brinell.

P300™ G
Universalskär för alla vintervägar  
– is, kompakterad snö, lös snö 
och slask. Skär lika effektivt som 
P300 Original men utan genom-
släpp. Tystare än konventionella 
skär.

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

HMS 3000™
Olofsfors HMS 3000™ ger minimal 
anliggningsyta och hög produktivitet 
på grusvägar, sommar som vinter. 
Helgjuten hållarplatta och exakt pass-
form ger bästa stabilitet, stiftrotation 
och totalekonomi.
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SNAbb MONTeRING,  
bRA PASSfORM

Vårt monteringssystem gör det möjligt 
att använda skären på alla typer av 
plogar och hyvlar. Montageplattan är 
bultad i hyvelbladet, plogskären är 
fastsatta med kil och kilbult, vilket ger 
snabba byten mellan olika skär. Det 
enda du behöver är en slägghammare.

SÄKRA VÄGAR SOMMAR  
SOM VINTeR

Har Olofsfors vägstål gjort sitt på 
vintervägarna minskar behovet av salt 
och sand. Sommarvägarna blir utan 
tvättbräden och du kan vattna mindre. 
Vårt mål är säkra vägar över hela 
landet med hjälp av pålitliga leveranser 
av ett heltäckande vägstålssystem.

UTVecKLADe föR DIN 
KöRTeKNIK

Våra konstruktörers motto är att skapa 
vägstål som möter förares körteknik 
och krav på små anliggningsytor. Det 
ger lågt bladtryck, maskinerna blir mer 
lättmanövrerade, bränsleförbrukningen 
minskar och vägstålets ekonomiska 
livslängd ökar.

sharqedges står för produkter som 
fungerar. Vass stålkValitet och ett 
brett sortiment för nordiska förhål-
landen. ett komplett system för bästa 
totalekonomi.
Olofsfors produktutveckling har alltid siktet inställt på att skapa helhets-
lösningar för entreprenören. Sharqedges är ett system av vägstål som 
bygger på flexibilitet, effektivitet och tillförlitlighet. förarvänlig teknik 
som fungerar i alla lägen. Vass kvalitet som gör att du får ut mer av varje 
timme på vägen.
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