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Text: Bosse Norvinge

S

tatus på campingen
För de som strävar efter att bli kungen på campingen
erbjuder Hobby Fritid i Tenhult något helt utöver det
vanliga för camparen.
Det nya husbilskonceptet vänder sig till kunder med
extremt höga krav på sitt mobila boende. Bodelsbygg
nationen byggs på lastbilschassi och varje detalj skräddar
sys helt utifrån kundens önskemål, alltifrån chassifabrikat till
köksutrustning. Lanseringsstart för Golden Dream på marknaden
är 2019 men har redan testat av marknaden under två års tid.

Kran i 180 grader
Hiab lanserar nu runtomsvängning på
sina kranmodeller från 30 till 40 ton
meter efter att tidigare kunnat erbjuda
funktionen på kranar över 50 tonmeter.
Runtomsvängning, eller Continuous
Slewing som det också kallas, ger
kranoperatören större frihet att köra
kranen i alla riktningar utan att i lika
hög utsträckning behöva anpassa bilens
placering i förhållande till godset eller
lyftuppdraget. De modeller i segmentet
som kommer med runtomsvängning är
HIAB X-Hipro 358, HIAB X-CLX 398, HIAB
X-Hipro 408 och HIAB X-Hipro 418.

Nytt för bilen
Verktygsboden är flitig med att fylla på sitt
sortiment med produkter och mycket i
produktpalleten är inom bilvårdsområdet. Pelas mikro
fiberdukar är en serie högabsorberande och smutslös
görande dukar framtagna för att samla upp vax och
polerrester vid polering. Satsen innehåller sex dukar i olika
färger som motsvarar varje steg i poleringen. Novol for Classic Car
är en serie karosseriprodukter speciellt utvecklad för restaurering av
klassiska fordon. Serien innefattande allt från grundfärg till topplack.
Ett måste för renoverare och bilentusiaster.

För alla med stjärna
Mercedes merchandiseutbud har en ordentlig bredd.
Där finns det mesta från parfym och golfbollar till
modellbilar och barnleksaker. Mycket är kopplat till per
sonbilsverksamheten, men även ägare av tunga fordon
med stjärna i fronten kan hitta mycket av intresse. Bland
klädsortimentet hittar vi i alla fall en t-shirt med trycket ”Trucker District”
som har anknytning till den tyngre verksamheten. Mycket av produkternas
finns hos återförsäljarna och resten ska kunna beställas hem.

Ny serie lurar
Plantronics har precis släppt den nya serien hörlurar,
Voyager 3200. Bluetooth hörlurarna utlovas ge ljud
av hög kvalité med ergonomisk in-ear-design som
dessutom är snygg i de två färgerna diamantsvart och
kolgrå. Den uppdaterade modellen har en brusredu
ceringsteknik som gör det möjligt att prata obehind
rat även med bakgrundsljud. Sensorer varnar om du börjar prata med
ljudet avstängt och svarar eller kopplar vidare samtal när du sätter på
hörlurarna. Det är också bara att säga ”svara” eller ”ignorera” för att han
tera inkommande samtal. En automatisk röst uppger namn på inkom
mande samtal, kopplingsstatus och talartid. Med en knapptryckning
aktiveras Siri, Google Now eller Cortana. Voyager 3200 serien uppges ha
upp till sex timmars samtalstid och sju dagars batteritid, men med en
bärbar laddningsväska som medföljer utlovas 10 timmars extra sam
talstid. Den fungerar med Plantronics Hub för Windows, Mac, IOS och
Android. Priserna varierar från 999 kr till 2 299 kr.
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El-servo ger möjligheter
Wabco har ingått ett långsiktigt samarbe
te med Nexteer Automotive i USA för att
utveckla och leverera aktiva
styrsystem för tunga och
medeltunga lastbilar. Med
samarbetet vill Wabco inte
grera Nexteers avancerade
styrhjälpsystem Magnasteer
med Wabcoägda Sheppards
serie av servostyrningar. Med
deras elektroniska styr
sevosystem medges enkelt
andra lösningar som sta
bilitetskontroll, filassistans
system och automatisk rattåtergång.
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Bakåtsikt digitalt
Utvecklingen går allt närmare de
spegelfria bilarna. Även inom det
tunga segmentet har backspegel
lösa lastbilar visats. Men nu är
TUV Rheinland Japan det första
företaget i TUV Rheinland Group
som klarat ett komponentgod
kännande för ett bilmonterat
kameraövervakningssystem enligt
de nya UN-R46 04 föreskrifterna.
Kameror på hytten med monitorer
kan snart ersätta backspeglarna
vilket ger lägre luftmotstånd,
men också snyggare fordon. Men
hur man löser den analoga back
spegelns egenskap där föraren
genom att förflytta sig får olika
siktfält återstår att se, om det nu
ligger någon kravställning i det.

Kompakt lastare från VCE
Volvo Construction Equipment har den senaste
tiden levererat en rad nyheter. Nya hjul- och
bandgrävmaskiner i E-serien men också de nya
kompakta hjullastarna Volvo L20H och L25H.
Maskinvikterna för hjullastarna är 4 480 respek
tive 4 920 kg och drivkällan är Volvos D2.6M, en
Steg 3B-motor enligt de senaste utsläppsreg
lerna, med en DOC-rening. Maskinernas höjd är
högst 2 500 mm och bjuder på en svängradie på
8 210 mm vilket innebär bra manövrerbarhet och
att de är lämpade för lastning av lastbilar.

Extra öga på vägen
Focus Nordic AB har fått agenturen på Roadeyes, ett företag specialiserat
inom bilkameror. Med Roadeyes sortimentet erbjuds kunderna ett vittne i tra
fiken som dokumenterar trafiksituationer, incidenter och olyckor. Först ut på
marknaden blir de två modellerna Recone och Recsmart. Båda har inbyggt
Wi-Fi som gör det möjligt att styra kamerorna från smart
telefonen och snabbt dela de inspelade sekvenserna. Två
kameror kan via Wi-Fi också paras ihop och få energin från
ett och samma 12V-uttag. Kamerorna ger automatisk och
kontinuerlig videoinspelning, för Recone i full-HD (1 920
x 1 080 pixlar) och recSMART i 2K (2 560 x 1 440 pixlar).
Cirkapris är 899 kr respektive 1 799 kr inklusive moms.

MAN i molnet
Rio som är en molnbaserad lösning för transportsektorn kommer från
i år att erbjudas inom Volkswagen Truck & Bus Group.
Alla nya MAN-fordon kommer att utrustas
med Rio Box som standard och är därmed
nätverkslogistikfärdiga direkt från fabrik
och förberedda för Rio-tjänsterna. Med Rios
teknologilösning kommer kunderna snart att
kunna få tillgång till olika fordonsdata och
anslutas till en mängd olika transport- och
logistiksektorer samt funktioner som inne
fattar analys av fordonsdata. Antalet tjänster
kommer också att öka i takt med kundernas
behov och befintliga tjänster förbättras.

N

avigator för tunga
sidan
Garmin presenterar
nästa generations
navigation för last
bilsförare – dēzl 580
LMT-D. Enheten erbjuder enkel
pausplanering, inbyggd Wi-Fi, gratis
Digital Traffic6 och en komplett
serie med smarta lösningar för att
hjälpa och förenkla för lastbilsförare
vid ruttplaneringarna. En aktuell
lastbilsprofil där alla dimensioner
skapas enkelt. Ansluten till smart
telefonen ansluts enheten dess
utom till en rad gratisfunktioner
som visar väder, trafikinformation,
textmeddelande, kalenderpåmin
nelser med mera. Garmin dēzl 580
LMT-D är robust och har en lättläst
5-tums bildskärm. Rekommenderat
cirkapris är 3 999 kr.
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