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Limited Edition
från Ford
Ford är på gång med
två specialvarianter av
sin transportbilsmodell
Transit Custom.
Black Edition och Sport Series. Den exklusiva Black
Edition börjar levereras under våren i en upplaga
på 1 000 exemplar i Europa. Den kommer i fyra
färgscheman med tak, backspeglar, instegsskydd och
dekordetaljer i kontrasterande färger, tillsammans
med svarta 17-tums aluminiumfälgar. Transit Custom
Sport Series är ett resultat av ökad efterfrågan på
sportigare transportbilar. Den versionen kommer att
erbjudas i åtta olika varianter.

Säker påfyllning
Pela har en enkel lösning
på att kunna fylla på
kylare med kylarvätska
utan att spilla. Fyllstationen har en tratt med
bekvämt handtag och
avstängningsvred. För
att undvika skvalp är
den också försedd med
luftningsslang. Pela
Fyllstationen levereras
med tre adaptrar för att passa olika kylare och den
finns hos Verktygsboden.

Lyxig lastare
som inte fanns
Volvo 165 – Drömmen om
lyxkombin är titeln på en bok
om Volvo 165, den snabba och
lyxiga laståsnan som aldrig
kom i produktion men som
byggdes av Volvo i Australien,
oberoende karosserifirmor och inte minst av
händiga privatpersoner. Klassikers Fredrik Nyblad
har i sin bok sammanställt 165:orna och allt började med en bild från 1972 i ett arkiv och har lett
till denna bok på 124 sidor. Transportnostalgiska
Förlaget ger ut den där den kostar 250 kronor.
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Fiction eller verklighet
Kuppen är Anders Karlssons tredje kriminalroman. En fristående
uppföljare till hans tidigare och omtyckta kriminalromaner Hållhake och Onda Tankar som släpptes 2014 och 2015. Den här gången
handlar det om illegal tobaks- och sprithandel, tjuvjakt, försäljning
av stulen diesel och bedrägerier med stulna lastbilar. Handlingen är
fiktiv men baseras på Anders långa insyn i den transportrelaterade
brottsligheten. Boken Kuppen kostar 150 kronor och kan beställas
genom e-post till författaren anders@transportinfo.se

Spårar tryggt
Nu lanserar ezTracker sin senaste linje GPS-trackers.
Den innebär bl.a. offline-loggning sparar positionen på
SD-microkort istället för att sända ut den via SMS, en fördel
där GPS-täckning saknas. ezTracker PRO GPS Tracker har
DeepSleep med rörelsevakt som ger längre batteritid då
enheten enbart vaknar till vid rörelse. Det innebär att trackern kan placeras i enheten under flertalet år. PRO-linjen
kan man också ringa upp för avlyssning via mikrofonen.

Rätt stuk på nya Scania
Nu smids det i verkstäderna på tillbehören
för nästa generation Scania. Truckstyle
Sweden i Nyköping kan leverera marknadens
första förlängda solskydd till nya Scania.
Solskyddet är större än originalet och bygger
tolv centimeter längre ner över framrutan.
Materialet är glasfiber den kan skräddarsys
efter önskemål om man vill ha uttag för ID-ljus och extraljus.

Rikligt med DAF-prylar
DAF har laddat upp med en hel mängd nya produkter i
sitt utbud på www.dafshop.com. Där erbjuds det mesta
för alla smaker men med den gemensamma nämnaren
DAF och den röda tråden snarare orange. Här finns
omfattande klädkollektioner, leksaker för små och stora
barn samt vuxna, klockor, väskor i alla dess former,
kontorsartiklar och mycket mer.

 

Lysande
nostalgi
En lampa i retrodesign typ
gammal bilstrålkastare kan
säkert bli en lysande gåva till
den mörkrädde nostalgikern.
Bordslampan är tillverkad
i förkromad metall och
storleken är 20 x 17 x 27 cm.
Den är anpassad för 230 V och
naturligtvis också CE märkt.
Lampan kostar 299 kronor på
www.retroholics.se

Effektivare eltruckar
Linde lanserar nu fem motviktstruckar med
litium-jon-batterier. Det är de första modellerna med de mer energieffektiva och underhållsfria batterierna. Livslängden blir minst
den dubbla jämfört med ett konventionellt
blybatteri. Litium-jon-truckarna erbjuds för
lyftkapaciteter på mellan 1,4 och 1,8 ton. Alla
tillgängliga med två batterikapaciteter beroende
på verksamhetskrav. Något enskilt laddningsrum krävs inte för litium-jon-truckarna vilket är
en annan fördel.

Farlig läsning
Handtruckar
på små utrymmen
Toyota Material Handling presenterar den nya låglyftaren
BT Levio LWE130 och staplaren BT Staxio HWE100. Det
handlar om kompakta lagertruckar anpassade för trånga
utrymmen som butiker och lastbilsskåp. De drivs av ACmotorer och har enkel laddning i form av inbyggd laddare.
Låglastaren kan dessutom fås med ladd-station för sporadisk laddning i lastutrymmet på en lastbil.
Tack vare den intelligenta regleringen aktiveras
laddning bara
när motorn är i
gång.

Nu har Prevent tagit fram nya handböcker inom
transport av farlig gods.
De reviderade upplagorna innehåller alla nya
bestämmelserna för landtransport av farligt gods
som började gälla från årsskiftet.
Viktiga ändringar är förtydligande av transportörens ansvar om
utrustning, nya UN-nummer och ändringar i tabell A och B. Dessutom
bestämmelser om förbränningsmotorer, ändrade krav på märkning av litiumbatterier flera förtydligande i krav om märkningar och begränsningar.

Halkskyddslösning
Iceoff heter en is- och snösmältningslösning som
faktiskt inte innehåller salt.
Man slipper hacka bort hård is och den är heller
inte skadligt på metall, asfalt eller betong till skillnad mot salt. Iceoff fungerar effektivt ända ner till
-50 grader och kan lämpligen användas på lastbilsflak, lastkajer, trappor och trottoarer som man
behöver få snö- och isfria snabbt. Den finns som
flytande att spraya på, som pellets eller flingor. Mer på www.iceoff.com

Värme på distans
Eberspächer välkända inom fordonsvärmare lanserar en ny kontrollenhet med
inbyggt simkort, automatisk och operatörsoberoende roaming med låg fast
årsavgift. Med nya Eberspächer EasyStart Web kan parkeringsvärmaren enkelt
och bekvämt skötas med obegränsad räckvidd via en app eller webb. Om behovet finns kan fler enheter läggas till systemet.

SVEN SK ÅKERITID N IN G NR 1 • 2017

69

