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För hårda tag

Skal-larm
för lastbilshytten

Handheld Group lanserar en ny Android surfplatta för
professionell användning. Det är dessutom deras första ultrastryktåliga
tablet. Det är en 650 gram lätt sjutums platta som har namnet Algiz RT7.
Ultrasnabb anslutbarhet och lång batteritid utlovas. Den har dubbla kameror och
SIM-kortplatser, accelerometer och en massa andra funktioner. Handheld Algiz RT7
hamnar strax under 13 000 kronor med 2D streckkodsläsare, eller under 10 000
kronor om man klarar sig utan den funktionen.

SC Styling marknadsför ett trådlöst larm för
lastbilshytten till en låg kostnad. Ett larm
i hytten aktiverad under natten när man
ligger i hytten ger en ökad trygghet under
nattsömnen. Och det behöver inte vara
ett så avancerad larm. SC Styling har i
sitt sortiment ett larm innehållande två
magnetkontakter. Om larmet utlöses
avger det en signal på 100 dB. Priset är
250 kronor. Mer på scstyling.com

Snacka på
egen hand
Nu finns det handskar med en inbyggd
handsfreefunktion. Shaka Phone heter
de och ger självfallet användaren varma
händer men är också kompatibel med
alla Bluetooth-telefoner. I tummen finns
högtalaren och i lillfingret finns mikrofonen.
Man pratar helt enkelt i handsken och jag
vågar nog lova att det väcker
funderingar i omgivningen under
telefonsamtalen. Dessutom är
fingertopparna pekskärmskänsliga. Shaka Phone-handskarna
finns bland annat hos
roligainredningar.se
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Välväxta verktyg
Verktygstillverkaren Kamasa Tools breddar sitt
sortiment verktyg för tunga fordon. Med nya
speciellt framtagna verktyg riktar man sig till ägare
och reparatörer av lastbilar, bussar, jordbruks-,
skogs- och entreprenadmaskiner. Bland annat
så har man nyligen tagit fram specialhylsor för
lastbilsaxlar.

Varm korv åt alla
Det finns många lustiga prylar på marknaden som dessutom
har en funktion att fylla. Nödvändig eller inte är en helt annan
fråga, men en alldeles egen korvmaskin gör garanterat stor
succé i alla lägen. På festen, i fikarummet eller kanske till och
med inne på kontoret. Den finns en massa olika modeller för
både hem och proffs från 400 kronor och uppåt. Och flera av
modellerna ger en klar nostalgisk atmosfär.
Korvvärmaranläggningarna finns på overstock.com

Koll på däcken
Michelin lanserar Michelin Tire Care som
består av tre digitala tjänster, skräddarsydda
för åkeriernas behov. För mindre åkerier där
underhållet av däcken sköts externt erbjuds
den kostnadsfria appen Tirelog som ska ge
användaren bättre kontroll över kostnaderna
och optimera underhållsplaneringen. Den lanseras
direkt. För större fordonsflottor med egen verkstad för underhåll finns
Icheck och Imanage som lanseras längre fram under 2016. Icheck är ett förutseende
diagnostikverktyg och Imanage ger en övervakning av däckkostnaderna.

 

Mot kabelhärvor
Loop Solutions lanserar The Loop – ett
enkelt men fungerande hjälpmedel mot
trassliga mobiltelefonhörlurar. Det är en
enkel men funktionell ring i vilken man trär
igenom kontakten och snurrar in kabeln.
Därefter fästs hörsnäckorna i något av
jacken. Sedan kan man utan risk för trassel förvara kabelrullen
i fickan, väskan eller i prylfacket. Priset beräknas hamna kring
200 kronor för ett trepack eller 500 kronor för ett tiopack.
The Loop finns att hitta på nätet och lär snart dyka upp
på en och annan butik med smarta prylar.

Nya batteritruckar
Linde Material Handlings utökar sitt
sortiment av truckar utrustade med
litium-jon-batterier.
Utbudet kompletteras av palltruckar
med plattform, låglyftande plocktruckar
och dragtruckar. Totalt åtta stycken nya. En palltruck,
två dragtruckar och lika många låglyftande plocktruckar
samt tre plattformspalltruckar. Dessutom erbjuds nya
och kraftfullare batterier med en kapacitet på 4,5 och
9,0 kWh, vilket innebär att man nu täcker kapaciteter
från 1,8 upp till 9,0 kWh.

Säkert för farligt avfall

Ny Scaniamodell 2016

Avfallsskåp, är det något man kan ha användning för?
I allra högsta grad om man hanterar
farligt avfall. Denios AB har en
del produkter i sitt utbud inom
avfallshantering och förvaring
av kemikalier, allt beroende på
ändamål och krav. Smart W-collect
heter ett källsorteringsskåp för
miljösäker sortering och förvaring
av miljöfarliga avfall. Skåpet är
ventilerat och byggt av 3 mm
stålplåt med gasfjäderförsedda
lock och dörrar.

Den välkända plastbyggsatstillverkaren Italeri släpper under 2016 en
bra hög med nyheter för modellbyggarna som sätter ihop sina verk
i skala 1:24. En ny modell är Scania R580 Streamline 6x4. Något pris
för den finns inte i
dagsläget. Håll utkik
efter den i hobby
butiken, och eventuellt
dyker den upp före
augusti, annars finns
ju viss risk att den kan
förefalla lite gammal
om något helt nytt
presenteras i
fullskaleversion.

Transporthistoria
Ett litet nostalgiinslag bland nya prylar är
boken om transporterna hos Munksjö
Aspaförvaltningen.
Läsaren kan gotta ner sig i transportsystem
och logistik i bruksområdena Olshammar,
Askersund och Karlsborg under dryga 50 år
från 1919 fram till 1973. Inte bara lastbilar och
företagets egna brandbilar, utan även förare,
hjälplastare och arbetsledning presenteras.
Boken är författad av Håkan Jaldung och
innehåller 225 faktaspäckade sidor. Priset är 215
kronor och den kan beställas på alutrans.se

Lättviktaren
Hyundais nya lättlastarmodell
H350 har haft europalansering
i Tyskland. I samband med
denna kunde man få se en tysk
version av svenska Bercos
Volymax Light, något som
väckte uppmärksamhet. Bercos lättviktsskåp på
Hyundai H350 ger en lastförmåga på 1 250 kilo. Men nu
marknadsförs ju Hyundai H350 ännu inte i Sverige men
Berco-skåpen erbjuds i alla fall på våra breddgrader.
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