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ländfritt arbetsljus
Hella Mining har utvecklat det nya optiksystem
Zeroglare som ska minska risken för bländning
och alla obehag och risker det för med sig.
Arbetsljuset är framtaget speciellt för maskiner
inom gruvindustrin. Zeroglare har ett horisontellt bländskydd som styr ljuset ner i marken
framför fordonet i stället för att lysa mötande i ögonen. Linsen
är av slagtålig, härdad polykarbonatplast och huset är gummiupphängt och i aluminium.

Ett lyft för Fassi
Med 35 års erfarenhet i ryggen
lanserar nu italienska Fassi en ny
kran som ska svara upp till kraven
om en högpresterande kran
som klarar intensiv användning
under svåra förhållanden. Fassi
F600SE.44 har en lyftkapacitet
på 392,26 kNm och en räckvidd
på upp till 30,48 meter. Kranen
är helt runtomsvängande och
använder sig av FX900 styrenheten,
V7 RRC-kontrollen, 7-tums skärm
och många andra tekniska
lösningar för att underlätta för
kranoperatören.

Nya produkter till nya Scania
Trux matar på med produkter till Next Generation Scania. En tredje variant
av Top-Baren på vilken man på taket kan fästa diverse ljuskällor. Top-Bar
G24-6 heter den och passar både på Highline- och Normal-hytten. En
bakre Top-Bar G24-4 lämplig att montera arbetsbelysning på är också på
gång för normal sovhytt. Dessutom Trux Light-Bar till nya Scanian med
snöplogar eller andra frontmonterade redskap. Light-Bar H24-2 passar
både S- och R-serien.

för ett skyddande skal
Turtle Wax passar på att lansera två nyheter inom lackvårdsprodukter. De är båda rengörande och återställande.
Speed Clean & Wax är ett spray-wax, det första i sitt slag,
som rengör, återställer, polerar och skyddar lacken. Det
andra är Speed Cleaner som effektivt tar bort tvätt- och
mikrorepor, oxider, färgskrap och vattenfläckar – även på
glas. Produkten torkar inte in i skarvar eller springor och
lämnar heller inga vita rester efter sig. Priset kommer att
hamna kring 180 kr för 500 ml.

Lättbygge från BÄR
Tyska BÄR som erbjuder marknaden bakgavellyftar har just
fått sin nya S2L bakgavellyft för 3,5-tonnare i produktion.
Vikten är endast 160 kilo vilket är 35 kilo lättare än vad
jämförbara konkurrenter kan erbjuda. Och 35 kilo högre
lastförmåga är värdefulla siffror bland transportbilarna.
BC 750 S2L har annars en lyftkapacitet på 750 kilo vid
ett lastavstånd på 600 mm.
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Flexibelt lyftredskap
Bedsab lanserar en ny spridare, eller som kanske mer i
amatörsammanhang går under
benämningen lyft-ok. Spridaren från
OX Worldwide som heter OX-BS
finns i olika utföranden och ska
sälja på sin flexibilitet, och med
hjälp av olika moduler
enkelt kunna kombineras
för att anpassa spridaren
till olika längder och
tonnage.

PRODUKTER

Sprider nytt ljus
Australiensiska Lightforce har utvecklat ett
nytt och kraftfullt extraljus. Lightforce Genesis
LED har en diameter på 210 millimeter och
utlovas vara 15 procent kraftfullare. En effekt
på 140 watt och 37 lysdioder levererar 12 000
lumen. Konstruktionen är 27 procent lättare
och bra mycket tunnare än sin föregångare
Lightforce Gen 2 LED215. LED-livslängden på
det nya extraljuset sägs vara 50 000 timmar.

Jubilaren
Mohlins Åkeri AB i Örkelljunga
med sina stiliga ekipage har nog
ingen missat. Företaget grundades 1977 och firar i år sitt 40-års
jubileum. Holländska miniatyrmodelltillverkaren Tekno kommer
att ta fram tre ekipage i åkeriets färger. Deras senaste investering;
en Scania S-serie, en Scania R-Streamline och en Volvo F16 som
för övrigt också den jubilerar 2017. På www.tekno.nl kan man boka
modellerna.

Enkel lösning ger möjligheter
Ett nytt grenuttag har tagits fram för
montering av Calix motorvärmare. Det nya
grenuttaget H som tillsammans med det nya
kupévärmarfästet Quick Clip ska göra installationen enkel för montörerna. En stor fördel med
grenröret H jämfört med vanliga Y-kopplingen är
att det innebär större valfrihet då den ger tre möjliga
utgångar. En för motorvärmare, en för kupéuttag och en för
exempelvis batteriladdare. Dessutom är den hälften så stor.
Vittne i trafiken
Dash Cam, eller färdkameran har efter prejudicerande dom blivit laglig i Sverige. Garmin
presenterar sin diskreta Dash Cam 45 och Dash
Cam 55 som spelar in det som händer framför
fordonet och kan bli ett värdefullt vittne vid
en eventuell trafikolycka. Loopfunktionen är 2
minuter och vid en olycka sparas automatiskt
minuten före händelsen. GPS:en registrerar
plats och hastighet.
Förutom kamerafunktionen erbjuder
enheterna varningsfunktioner för krock,
filbyte, rödljus och
fartkameror.

Välordnat på flaket
Alla vet ju att inrullade surrningsband har en förmåga
att rulla ut sig och bli liggande i
en enda röra. Dynello erbjuder en
enkel lösning som håller bandet ihoprullat. 1Clip är en
klämma av tålig Polymer som fästs runt rullen. Sedan är
det bara att lägga banden i prydlig hög på golvet eller
i verktygslådan, eller om man vill hänga upp dem på
lämplig plats. Mer info på www.dynello.com

grillsäsongen är här!
Mercedes-Benz har i sitt merchandiseutbud ett
exklusivt grillsett med förkläde och stabil grilltång.
Förklädet med Mercedes-stjärnan är helt i bomull
av brandsäkerhetsskäl och grilltången är tillverkad
helt i rostfritt stål med Mercedes-Benz ingraverat.
69,90 Euro är priset satt centralt för grillsetet.

E

ldrivet termoaggregat
Thermo King lanserar sitt hel-elektriska
noll-emissions kylaggregat B-100 30 för lätta
lastbilar och skåpbilar. Aggregatet drivs av bilens
eget batteri och verkar tillsammans med fordonets
standardmonterade luftkonditioneringssystem. Således krävs
inga omfattande modifieringar eller stora monteringssatser.
Förångaren är tunn och monteras på taket för att inte inkräkta på lastutrymmet.
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