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Text: Bosse Norvinge

Nygammalt från Berg Kapell

Berg Kapell ger sig in på ett nytt marknadsområde. Affärsidén
går ut på att köpa begagnade lastbilssläp och byta ut sidorna till
kapellskåp. Ett prisvärt alternativ till att antingen köpa nytt eller
begagnat. En nygammal vagn helt enkelt.
Genom kontakt med ett par välkända leverantörer sörjer man för god
kvalitét på vagnarna. Kunden kan dessutom välja bland företagets
dörrsystem, öppningsbara tak och gardinsida, och därigenom få
vagnen anpassad till sina egna behov och önskemål.

Hella utökar
sortimentet
Efter att Hella för två
år sedan lanserade sitt
mellanprissortiment
av lyktor och arbetsstrålkastare presenteras
nu ytterligare enheter.
Tre runda och tre
rektangulära arbetstrålkastare.
ValueFit R900 LED, ValueFit
R1500 Led och ValueFit R2200
LED heter de runda arbetsstrålkastarna. De rektangulära har
namnen ValueFit S800, ValueFit
S1500 och ValueFit S2500, och
de är dessutom godkända som
backstrålkastare. Alla är försedda
med plastlins, har hus av aluminium
och är ECE-R10-godkända.

Gör polerarbetet till ett nöje.
För de som ställer höga krav på polermaskiner
erbjuder Flex sin XFE 7-15 150 som nytillskott i sitt redan
breda sortiment. Utan att gå in allt för djupt på tekniska
detaljer och verktygsbranschtermer så handlar det om en
friroterande excenterpolermaskin på 710 W med variabel
hastighet för perfekt slutresultat. Handtaget är ergonomiskt
utformad och sidohandtag finns som tillbehör.

Lastbil för

ATV Sweden lanserar nu den mångsidiga fyrhjulingen
U Force 800. Fyrhjulingen som är Traktor B-registrerad
är av ”side-by-side-typ” där förare och passagerare sitter
bredvid varandra. I utrustningen ingår tippflak, dragkula
och vinsch. Den är bestyckad med en 63-hästars 800-kubiks vattenkyld
V-twin 4-taktsmotor. Lågväxel, drift på båda axlarna
och diffspärr sörjer för bästa framkomlighet.

Säkrare med frontmonterat
Att nämna sandspridare redan nu kan förefalla
osmakligt, men att planera inför vintersäsongen i
god tid kan aldrig skada. Exero har nu en sandspridare för montering fram i fronten på lastbilar
som komplement till ordinarie sandspridare.
Den gör halkbekämpningen betydligt säkrare då
den samtidigt sandar framför bilen. Exero ex100
monteras på plogbilens befintliga plogfäste och
kopplas in på samma hydraulik som för plogen
och kräver ingen särskild ombyggnad.
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nytta och nöje

Bilkamera med bredare synfält
Nyligen lanserade Garmin sina bilkameror
45 och 55 som extra ögonvittne vid olyckor.
Nu kommer också 65W – en bilkamera
med ett 180-graders synfält som fångar
mer av omgivningen som korsande trafik
och annat som händer vid sidorna. I övrigt
med samma funktioner som syskonen och
varnar vid kollision och filbyte samt påminner om rött ljus och hastighetskameror.
En 2.1 megapixelkamera med videoupptagning i 1080p
eller 720p ger tydliga filmsekvenser. Garmin 65W klarar
microSD minneskort på upp till 64 GB klass 10 och har
ett cirkapris på 2 699 kr.

PRODUKTER

Samlade handlingar
I Volvo Trucks Driver
Life Collection finns nu en
ny produkt som dessutom
är funktionell. Det är en
praktisk men exklusiv
dokumentmapp försedd
med dragkedja som håller papper,
anteckningar, visitkort och handlingar bra
organiserade. Ett diskret ”Driver Life By Volvo
Trucks” finns tryckt på framsidan och Volvos
järnmärke hittas på baksidan. Ett måste för
Volvoägaren. 255 kronor är priset.

Röststyrd multimedia
Mercedes-Benz har integrerat
Apple CarPlay för iOS-enheter
i sin Radio Multimedia Touch
och är därmed den första
lastbilstillverkare som kan
erbjuda en multimediaenhet
med touch screen som dessutom har röststyrning. Man kan hålla båda händerna på
ratten, ge kommando och ställa frågor till Siri
under körning. Fyra menyer för radio, media,
telefon och uppkoppling till telefonens appar
med snabbval till favoritmeny i mitten. Radio
Multimedia Touch fungerar likvärdigt även
med Android genom MirrorLink och kan
också kopplas samman med andra äldre och
billigare mobiltelefoner.

TomTom med fler funktioner
Även navigatorerna utvecklas, blir
allt mer sofistikerade och klarar mer
uppgifter även om den elementära
funktionen ibland kan ha mer att
önska. TomTom lanserar i alla fall
Go Professional, en serie speciellt
utvecklad för att hjälpa yrkesförare planera, köra och leverera
effektivare. De är bland annat kompatibla med Siri och Google Now,
vilket ger föraren full tillgång till en personlig assistent och telefonen säkert undanstoppad för att mer fokusera på bilkörningen.
520 och 620 kan anslutas till smarttelefonen och 6200 samt
6250 har inbyggt SIM-kort.

Flexibilitet på biltaket
Tyska Sortimo som tillverkar bilinredningar presenterar nu sitt
TopSystem – ett system för lastsäkring och fastsättning av
komponenter på biltaket. Systemet som har låg egenvikt men
hög hållfasthet är flexibelt och skräddarsys till hantverkar-,
service- och varningsbilar och gör det lätt att integrera steghiss,
rörhållare, extra takräcken, extraljus samt varnings- och arbetsbelysning, allt beroende på kundens kravsättning. Med
fördel kan Sortimos ProSafe surrningssystem
också integreras. TopSystem har en lång
livslängd genom en kombination
av anodiserad aluminium och
rostfritt stål.

P

ersonliga skyltar
Skyltmax.se utökar sitt breda sortiment ytterligare
med namnskyltar i färgtryck.
Skyltmax.se som är en internetbaserad skylttillverkare startade med försäljning av plastskyltar och har funnits i snart tio år men har redan levererat två
miljoner skyltar till över 80 länder. På www.skyltmax.se designar man själv sina skyltar och
dekaler efter egna idéer och smak.

Jubileumsmodell från Tatra
Tatra fyller 120 år som fordonstillverkare. Det väljer den tjeckiska tillverkaren
att fira med en begränsad jubileumsupplaga av Tatra Phoenix. Tilläggsnamnet
blir Präsident, samma namn som deras första automobil presenterad 1897.
Tatra Phoenix Präsident Euro 6 bygger på Phoenixen med Tatras välbeprövade
allhjulsdrivna chassier för tuff terräng med pendelaxlar och DAF-komponenter
som hytt, ZF-växellådor och PACCAR-motorer från 390 till 510 hk. Präsidentupplagan har en hytt lackad i röd metallic, blanksvart front och gyllene detaljer.
Interiören bjuder på exklusiva lädersäten, läderklädd ratt och instrumentbräda
i trä-look.

SVENSK ÅKERITIDNING 5/2017

83

