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T-Scania från Holland

Bra på att smörja
Iveco har ett nära samarbete med smörjmedelstillverkaren Petrona och de har tillsammans tagit fram
en motorolja med det passande namnet Urania Daily
Tec. Det är en helsyntetsk multi-grade 0-30 W olja.
Viskositetsindex är 195 jämfört med vanliga 0-30oljor med 170, vilket ger fördelar på
bränsleförbrukningen. Tack vare den nya oljan kan
oljebytesintervallen ökas med 10 000 kilometer.
Oljan fungerar även i andra fabrikat.

Bra att ha i bil
Hos däcktillverkaren Goodyear finns i deras
internationella webbshop – thegoodyearstore.com –
bland en mängd give-away-prylar ett tredelars
bilset. Alltid bra att ha i fordonet. Satsen innehåller
en ordentlig lufttrycksmätare, en kulspetspenna
och en liten ficklampa. Alla tre är tillverkade i
rostfritt stål och ligger förvarade i en behändig
förvaringsask
av slagtålig
plast. Satsen
kostar 13,99
dollar.
Batterierna
medföljer.

Kylande nyhet
Den nya serien kylenheter V-200s presenteras nu av
Thermo King. V-200s-serien är anpassad för att ge
optimal kylkapacitet för fordon upp till 10 kubikmeter
för fryst och upp till 19 kubikmeter för färskvaru
leveranser. Den delar kondensor med Thermo King
V-100-enheterna, en mindre kondensator som kräver
en lägre kvantitet av
köldmedium, ger lägre
vikt av enheten och ökad
nyttolast.
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Vem vill inte ha en ny Scania med motorhuv?
Martin Forsgård i Habo ville ha en och lät ju som
bekant konvertera en Scania R580 till en T580 i Holland.
Snart finns just den tillgänglig för den breda allmänheten men då i en betydligt mindre skala. Men även
den kommer från Holland och då modellbiltillverkaren
Tekno. Riktpriset är satt till 175 Euro och leveranserna
beräknas komma igång under första kvartalet 2017, så håll utkik.

Tipptrailer för asfalt
Den tyska trailertillverkaren Kögel presenterar en
ny helt isolerad asfaltstrailer. Den kommer i tvåoch treaxliga utförande för 24 kubiks lastvolym.
Tippflaket har 5 mm tjock botten, en 4 mm tjock
bakvägg av härdat Hardox 450 stål och sido
väggarna är av höghållfasta 4 mm S700 stålplåtar.
Isoleringsmaterialet klarar temperaturer upp till 200° C.
Täckningssystemet är också värmebeständigt.

Två världspremiärer
Krantillverkaren Fassi passade på att årets stora
Baumamässan presentera två stora krannyheter
med tonvikt på just stora.
Den lilla nyheten i sammanhanget var den
nya Fassi F255A XE, en 22 tonmeters kran i
XE-serien med maximal hydraulisk räckvidd
på drygt 17 meter. Men med fyra förlängningsbommar sträcker den sig ut till 25 meter.
Den tunga nyheten var den kraftfulla Fassi F1650RA
XHE med lyftkapaciteter upp till 130 tonmeter. Räckvidden är upp till 41 meter
med jibb. Den finns i utförande med fyra, sex eller åtta bommar.

Med hög täckning
Ett nytt automatiskt presenningssystem har
presenterats av Ecotop. Det är Ecotop 15 som
riktar sig till både transport och jordbruk. Det
nya täckningssystemet har en ökad bygghöjd
på hela 12 centimeter vilket ger en bättre
frihöjd än tidigare. Vidare har den en ny
knäkarm och en förbättrat presenningsrör för att ge ett tätt system. Systemet kan få ner
bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen med 5–20 procent enligt tillverkaren.

 

Fleet management för PSA
Crédipar, PSA Peugeot Citroën Gruppens finansiella partner
lanserar nu Interparc Connect Management. Här i Sverige
kommer den framöver att lanseras under namnet Connect
Fleet Management och riktar sig till de professionella kunderna.
Systemet innefattas av tre olika paket beroende på olika krav
och önskemål. Bränsleförbrukningsuppgifter, schemalagda
underhåll, körbeteende, personliga tips och geolocation är
exempel på innehåll som kan väljas.

Inför sommar och sol
Badsäsongen är kanske inte riktigt här överallt,
men tiden går ju som bekant fort och snart är den
efterlängtade sommaren ett faktum.
Volvo har förberett sig med
nya sköna badlakan i
bomull. Har måttet
70 x 140 centimeter och
kostar 230,50 kronor.

Surra med kraft
Bedsab B Edström AB marknadsför bandsurrningen
Ergo, i vilken inspänningen fungerar omvänt. Ergo ger
bättre kraft speciellt när man står nedanför flaket och
spänner. Ett extra långt handtag ger extra kraft så godset
surras ordentligt. Spännbandet har krokar i båda ändar
och längden är 0,5 + 9,5 meter. Brottstyrkan är 5 ton.

Putssäsongen närmar sig
Med våren följer tveklöst lusten att fräscha upp bilen.
Städa, tvätta och polera bort spåren av vintern.
Ryobi har tagit fram en ny polermaskin i serien ONE+. Detta
innebär att den är batteridriven och drivs med samma 5 Ah
Lithium+ batteri som seriens övriga 40-talet verktyg.
Ryobi R18B polermaskin levereras med poleringshätta och
putsdyna försedda med gummiband för smidigt byte.
Rekommenderat pris är 599 kronor inklusive moms.

Resesällskapet
Inför semesterresan är en resekudde för
nacken kombinerad med läsplattehållare
ett bra tips.
Den fungerar ju även utmärkt att ha till
hands i lastbilshytten om man vill ta en
snabb tupplur i sätet under väntetiderna.
Kudden är av polyester och har grått avtagbart tvättbart kuddfodral. Travelpillow som
den heter är en svensk innovation designad
av Harald Hynell och kostar
295 kronor på
smartasaker.se

Ger bultarna en match
Ingersoll Rand som annars är mest kända för sina elverktyg lanserar nu Powersocket. Det är
en innovativ manick som ger 50 procent högre vridmoment än en fristående mutterdragare
och vanliga slaghylsor. Alltså ett säkert sätt att få loss fastrostade fästdon, bultar och muttrar.
Powersocket-hylsorna finns i fem storlekar, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 26 mm och 27 mm
och passar halvtums mutterdragare.
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