
StålSkær



VEJSTÅL
Universalstål til pløjning og gradning. Passer til det 
meste udstyr på markedet. Fås med 600 brinell hård-
hed, hvilket giver betydeligt længere levetid end 
standardhårdheden 500 brinell.

P300tm ORIGINAL
Universalskær, som er meget gode til barske vinterve-
je med kompakt sne- eller isdække. Selvslibende, pas-
ser til næsten alle høvle og plove. Giver en ru over-
flade med riller, som holder på salt og sand, hvilket 
styrker glatførebekæmpelsen. 

P300tm G
Universalskær til alle vinterveje – is, sammenpres-
set sne, løs sne og sjap. Skærer lige så effektivt som 
P300 Original, men uden at noget får lov at slippe 
igennem. Mere støjsvagt end konventionelle skær.

P300tm  SJAPSKÆR
Renser for snesjap og fjerner samtidig sammenpresset 
sne og is. Giver rolig og støjsvag kørsel. Også godt til 
saltede veje.
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HÅRDTMETALSKÆR
Hårdtmetalbladet er et tykkere vejstål, først og frem-
mest beregnet til pløjning af saltede veje med lastbil. 
Tykkere profil og dermed større berøringsflade kom-
bineret med indloddede karbider/hårdmetaller giver 
et vejstål med meget lang levetid. 

Hårdmetalbladene er enkeltsidige og profilerede for 
enkel og let håndtering. Monteres sædvanligvis med 
gevindskåren skrue, men kan også monteres med fir-
kantkilebolt og kile.

• Til saltede veje og lastbilpløjning.
• Meget lang levetid.

Hårdtmetalblad kaldes generelt indimellem også 
hårdtmetalskær, plovstål, vejstål, sjapstål, karbidstål 
og saltplovstål.

ISRIVERSKÆR
Prøv at finde den is, som Olofsfors isriverskær ikke 
kan klare! De fleste skær fås i plan og hvælvet ud-
førelse. Skær med valset æg har god effekt på isslag 
og kraftigt overisede vejbaner.

HMS 3000tm

Olofsfors HMS 3000TM giver minimal berøringsflade 
og høj produktivitet på grusveje både sommer og 
vinter. Helstøbt holderplade og eksakt pasform giver 
optimal stabilitet, stiftrotation og totaløkonomi.
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Produktudviklingen hos Olofsfors har altid haft sigte-
kornet indstillet på helhedsløsninger til entreprenøren. 
Sharqedges er et system i vejstål, som bygger på fleksibi-
litet, effektivitet og driftssikkerhed. Førervenlig teknik, 
der fungerer i alle situationer. Skarp kvalitet, som gør, 
at du får mere ud af hver time på vejen.

HURTIG MONTAGE, GOD PASFORM
Vores montagesystem gør det muligt at bruge skærene 
på alle typer plove og høvle. Montagepladen er fast-
boltet til høvlbladet, plovskærene er fastgjort med kil 
og kilebolt, hvilket muliggør hurtige skift mellem for-
skellige skær. Det eneste, du skal bruge, er en smede-
hammer.

SIKRE VEJE 
– BÅDE SOMMER OG VINTER
Når vejstål fra Olofsfors har været på færde på vinter-
vejene, mindskes behovet for salt og sand. Sommer vejene 
bliver uden sporkøringer, og du skal vande mindre. Det 
er Olofsfors’ mål at opnå sikre veje landet over ved hjælp 
af pålidelige leverancer af et heldækkende vejstålsystem.

UDVIKLET TIL DIN KØRETEKNIK
Konstruktørerne hos Olofsfors har et princip om at lave 
vejstål, der matcher førernes køreteknik og behov for 
små berøringsflader. Det giver lavt bladtryk, maskinerne 
bliver lettere at manøvrere, brændstofforbruget reduce-
res og vejstålets økonomiske levetid forlænges. 

SHARQEDGES STÅR FOR 
PRODUKTER DER FUNGERER. 
SkArP StålkVAlItEt OG Et BrEDt SOrtIMENt tIl NOrDISkE FOrHOlD. 
Et kOMPlEt SYStEM FOr OPtIMAl tOtAlØkONOMI.
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