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Tungt vägande skäl

Gnistrande nyheter
Alcoa lanserar en ny finish till sitt breda sortiment
av lättvikts aluminiumfälgar. Det är LvL ONEfinishen som kompletterar de tidigare borstade och
Dura-Bright EVO-ytorna. Den nya ytbehandlingen
ger fälgen en slätare och mer glänsande yta än den
borstade standardfälgen. Den nya LvL ONE beräknas
komma ut till försäljning i alla Alcoas standard-
fälgsstorlekar under andra kvartalet i år.

Axlar det lätt
Det multinationella industriföretaget Meritor Inc. med
produktion i bland annat Lindesberg introducerar
en lättare framaxel för fjärrtransporter i MFS-serien.
Den nya MFS+ med integrerade komponenter och en
optimerad design minskar vikten på upp till 40 kilo.
Den kompaktare designen förenklar integrationen
i chassit och underlättar också för service och
reparationer.

Nattlig säkerhet
Narkoslarm är en billig livförsäkring för de som
då och då övernattar på mindre trygga rastplatser
och ödsliga industriområden. Waeco erbjuder sin
Magicsafe MSG 150 för 12 och 24 volt som reagerar
på alla förekommande narkosgaser. Signalen avger
85 dB från tre meters avstånd. Den tar inte så stor
plats heller med sina mått
på 80 x 156 x 51 mm.
Larmet finns där Waecos
produktutbud
marknadsförs.
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Nu är det vår och att hänga upp en ny kalender på
väggen kan verka väl sent så här långt fram på året,
men Tunga almanackan 2016 är väl värd att även ha att
bläddra i under årets alla månader. Detta naturligtvis
förutsatt att man gillar gamla entreprenadmaskiner,
lastbilar och traktorer, och vem gör inte det?
110 kronor kostar väggkalendern hos
Trafiknostalgiska Förlaget.

Prova på hos Scania
En halvdag bakom ratten på tunga fordon måste vara
den optimala upplevelsepresenten. I alla fall för de
som inte sitter och kör dagligen. Scania Truck Day
ger möjlighet för B-körkortsinnehavare över 20 år
att köra fullastade ekipage eller buss på demobanan i
Södertälje. Kanske något för respektive att få känna på
tjusningen av lastbilskörningen. Presentkortet kostar
2 495 kronor på cdon.com och man kan ta med sig en vän.
Kaffe och smörgås ingår.

Nytt för fötterna
Arbetsklädesspecialisten Blåkläder lanserar
en ny kollektion av skyddsskor med bred
läst. Blåkläder har utvecklat en serie lätta
och flexibla skor för proffsanvändare i
ett stort antal branscher. Resultatet är en
modell skyddsskor, tre olika skyddskängor
varav ett par är anpassade för vinterbruk.
Alla har tåskydd och spiktrampskydd.
Skyddsklassen är S3 SRC.

Inga hårda puckar
Entreprenadmaskiners däckutbud är inte det
bredaste och på vinterväglag kan en hjullastare
vara rätt besvärlig att hantera. Men istället för
entreprenaddäck hårda som hockeypuckar
erbjuder Nokian Heavy Tyres det nya vinter
däcket Nokian Hakkapeliitta Loader för
hjullastare. Det är anpassat för snö och is med
sajpade klackar med självrensande mönster
och mer gummi i gummiblandningen som gör det mjukare och greppvänligt.

 

Klar med blixtljus
Trux fortsätter att utveckla sina tillbehör av aluminium för
lastbilar. Nu senast kan de också erbjuda LED-blixtljus till deras
Trux Top-Bar monterade direkt från fabrik, vilket besparar kunden
en hel del extraarbete. Blixtljusen passar till alla modeller av
Top-Bar och således till en mängd lastbilsfabrikat och modeller.

Hitta snabbt, hitta lätt
Iveco har släppt en ny version av sitt sökverktyg Dealer Locator
som nu finns på deras webbsida.
Den finns under ”sök återförsäljare” och visar direkt på ett
överskådligt sätt var återförsäljarna och verkstäderna
håller till i just ditt närområde.
Genom att flytta på kartan eller
rulla i listan hittar man vidare till
andra anläggningar. En rad olika
sökfilter ger möjlighet till närmare
sökningar.
Söksystemet är även anpassat för
surfplattor och smarttelefoner.

Ett lejon om halsen
Nytt i MANs merchandiseutbud är ett par snygga halssmycken.
MAN-lejonet är rodiumpläterad och kedjan är en 1,5 mm veneziakedja i sterlingsilver som kostar 52 euro. Vill man ha ett exklusivare
lejon så finns den som guldpläterad med åtta Swarovski-stenar i
hänget med tillhörande 1,6 mm snake-kedja. Den kostar 59,99 euro.
Ett unikt smycke för honom eller henne, och kör man inte MAN så
passar det ju bra om man är född i lejonets tecken.

Varm rätt på lätt sätt
Matlåda med inbyggd värmare till bilen måste väl vara ett
smart val om man saknar fast monterad matlådevärmare eller
mikrovågsugn i lastbilen. Bara att lägga den överblivna middagen
i lådan och ta med sig den på resan. Matlådan har ett praktiskt
bärhandtag. Den rymmer dryga litern och innehåller två fack
varav ett urtagbart, exempelvis för salladen. Inte nog med det,
det finns ett bestickfack med medföljande sked. Matlådan
för 12 volt kostar 299 kronor på roligainredningar.se

Tredubbelt laddat
Många sladdar som hänger och dinglar i
hytten. Till laptop, navigatorer, telefoner
och andra kommunikationsenheter. Och
ett evinnerligt skiftande när många enheter
behöver laddas upp.
Men det finns en lösning. Det är en trippel
laddare som sätts i 12-volts cigarettändar
uttaget och som har tre USB-uttag. Men
kolla bara upp volttalet först.
Trippelladdaren
finns bland annat
på Smartasaker.se
och de vill ha
149 kronor för den.

Tuffing med terrängpaket
På Chicago Auto Show presenterades nyligen ett nytt off-road-paket på Dodge RAM 2500 utformad
för kunder som kräver det lilla extra. Off-road-paketet ger RAM 2500 4x4 ett mer robust exteriört
utseende, uppgraderat stabilitetskontrollsystem, differentialbroms, hasplåt under bilen och
Bilstein prestandastötdämpare. Paketet finns till dubbelhyttmodellerna och då från hösten 2016.
USA-pickuperna marknadsförs i dagsläget inte här men kan beställas via vissa importörer.
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