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Holms tar nytt grepp kring norden med lansering
av ny snöplog
Holms Industri lanserar en ny snöplog efter flera år av tester. Snöplogen är en så kallad
Fjärilsplog som innebär att plogbladets vinghöjd är högre i ytterkant än vanliga plogar. Detta
medför att snön kastas längre vid plogning. Snöplogen lanseras under konceptet
”Reclaim the North” som är starten på en vinterproduktsatsning.
Under två intensiva år med flera prototyper som har testats av oberoende testförare lanseras
nu nya snöplogen som går under namnet Holms PVF. Plogen är utvecklad utifrån två
huvudkriterier. Holms startade utvecklingen av ny snöplog med att undersöka marknaden för
att ta reda på vad deras kunder behöver. När de sedan fått en bild av vad som kunden
efterfrågar kombinerade Holms svaren med redan befintlig teknik, som exempelvis deras
Floatarm, som de vet fungerar efter tusentals sålda och använda plogar.
-

Reclaim the North kan nog uppfattas som lite klyschigt för några men för oss handlar det
om att visa för våra kunder och användare att vi tycker vinterprodukter är viktiga för
Holms. Nu är vi redo att visa vårt nya, starkare grepp kring våra vinterprodukter säger,
Manne Sjöberg, Marketing Manager på Holms Industri.

Optimalt snöflöde
Utmaningen enligt Holms har varit att hitta det mest optimala snökastet och snöflödet. Holms
vet att slutanvändarens utmaning är att hitta en god lönsamhet i sitt företag. Därför var det
viktigt för Holms att utveckla en plog som fungerar optimalt i förhållanden med extrema
mängder snö men samtidigt ska fungera minst lika bra i stadsbebyggelse. Holms PVF
kombinerar positivt förskär med fjädrande skär vilket väldigt få vikplogar gör.
-

Att utveckla en plog är inte bara svetsa ihop en vägg av metall och sedan kalla det en
snöplog. Vi började med att fråga våra kunder och sedan applicera de svar vi fick med vår
befintliga kunskap om snöplogar. Målet har inte varit att utveckla en snöplog som bara
plogar snö utan en snöplog som utvecklar våra kunders företag. En snöplog som låter dem
ta fler jobb med samma produkt. Nu efter två år känner vi oss säkra på att vi gjort rätt,
säger Ulf Österberg, Utvecklingchef på Holms Industri.

Holms PVF är utvecklad för hjullastare och traktorer och finns tillgänglig i tre olika bredder:
3.20, 3.60 och 4.00 m. Optimalt snökast innebär en mix av snöflöde, plogstabilitet och
vinghöjd. Genom att optimera vingbladens lutning, plogens tyngd och höjden på vingen har
Holms skapat en plog som de själva anser ha ett optimalt snökast.
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För ytterligare information om Holms PVF, vänligen kontakta
Manne Sjöberg
Marketing Manager
Holms Industri
+ 46 (0)720-50 29 68
manne.sjoberg@holms.com

Ulf Österberg
Utvecklingschef
Holms Industri
+46 (0)724-02 36 66
ulf.osterberg@holms.com

Om Holms Industri:
Holms Industri AB i Motala grundades 1927. Bolaget är Europas ledande tillverkare av redskap
för entreprenadmaskiner såsom sopmaskiner och snöplogar och omsätter cirka 120MSEK,
varav mer än hälften utanför Sverige.
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