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Skopa med gafflar
Ny linje lastbilsdäck
Dunlop inom Goodyear-koncernen presenterar ett helt
nytt sortiment vägtransportdäck för lastbilar.
Det är styrdäcket SP346, drivdäcket SP446 och
trailerdäcket SP246. Tillverkaren uppger att de nya
premiumdäcken har tio procents längre livslängd och
ska kunna ge ägaren lika många procent i förbättrad
bränsleekonomi. Styr- och drivdäcken uppfyller EUkraven för vinterdäck och har 3PMSF-symbolen och
alla tre har M+S-märkningen.

Hydraulpump
med koppling
Volvo erbjuder nu till sina produkter
den nya in- och urkopplingsbara
F3 hydraulpumpen.
Den motormonterade F3-serien är
utvecklad och
tillverkas hos
Parker Hannifin
och är den första
urkopplingsbar
pumpen i världen med ett arbetstryck på upp till 400
bar (5800 psi) och ett flöde upp till 185 l/min. Förutom
stora bränsleförbruknings- och miljöfördelar är den
nya pumpen tystare i urkopplat läge.

Behörighetskoll
per automatik
Det finns krav på att arbetsgivare i transportbranschen
regelbundet ska kontrollera att
förarna som anlitas har giltiga
behörigheter. TransPA ligger
därför i startgroparna på att
kunna erbjuda ett enkelt verktyg
för regelbundna kontroller av förares behörigheter.
Verktyget kommer därför dagligen och automatiskt
fråga Transportstyrelsen om föraren har giltigt körkort
och förarkort m.m. Om något har gått ut eller dragits in
varnas arbetsgivaren direkt.
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Markplanerarna i Norden AB, Minab, har utvecklat
ett fäste kallat NordicMultiLift som ger skopan en mer
mångsidig funktion. Skopan förses med ett patenterat
fäste med gafflar för att öka möjligheterna, och detta
utan att behöva ha gafflar på tyngre och dyrare snabbfäste. En annan fördel är att gafflarna kan monteras extra
brett för exempelvis transport av långa rör då bara
skopans bredd sätter gränsen. Prototypen visades på
Maskinexpo och utvecklingen fortsätter.

Ett lyft för lättgods
Nordicc AB marknadsför både holländska Haperts bilsläp
och Maxilifts små godskranar. Ett naturligt resultat av detta
är att kombinera dessa två till en lösning. Därför lanseras
nu ett släp utrustat med den batteridrivna kranen Maxilift
M50.2. Kranen drivs av eget 12-voltsbatteri och har två
utskjut. På första lyfter den 500 kg och längst ut på 2,48
meter lyfter den 200 kg. Svängområdet är 330 grader.
Släpet är 3,35 meter långt och 2 meter brett.

Med fötterna
på det torra
På arbetsskofronten är det Jobi Footrights Brynje 480
Dry som är nyheten. De utlovas hålla fötterna torra trots
väta och fukt tack vare något som heter andasmembran
som ska stänga ute vattnet. Vikten är också låg tack vare
tåhätta av aluminium. Därtill ska nämnas antistatisk
sula med stötdämpning och spiktrampskydd. Brynje 480
Dry har skyddskoklass S3 och finns i storlekarna 39 till
48. Priset är satt på 1 295 kronor plus moms.

CNH Industrial i
360 grader
CNH Industrial har tagit fram en app som visar
vad koncernen tillverkar genom sina tolv varumärken.
Genom en virtuell upplevelse får man en inblick i vad olika produkter gör och korta
fakta om dess kapacitet. Appen använder sig av Virtual Reality och gyroskopteknik
anpassad för cardboard men kan även användas på traditionellt sätt i helskärmsläge.
Ett lärorikt och trevligt tidsfördriv. Appen ”Our World of CNH Industrial” finns att
ladda ner för Android och Apple i appbutikerna.

 

Ny mellanviktare
på marknaden

Semitrailer för tunga lass

På Maskinexpo
visades den nya
mellanstora
hjullastaren
som tagits
fram av Swekip
Sweden AB
tillsammans
med ingenjörer i Kina. Swekip CRX3080 är en sextonsmaskin med
en lyftkapacitet på tre ton. Tjänstevikten ligger på 5 875 kg. Serieproduktionen är efter drygt ett år i utvecklingsarbete nu i full gång
och man beräknar att 5 000 hjullastare ska produceras och att
100 av dessa hamnar i Sverige.

SLP AB i Övertorneå har tagit fram en fyraxlad semitrailer som
med en treaxlad dragbil tillkopplad ger en totalvikt på 60 ton.
Kopplingstappen, eller king-pin är monterad på ett skjutbart fäste
och kan med hydraulkolv flyttas 1 300 mm och låses i sina
ändlägen. Trailern har tiotons
BPW-axlar. Första och tredje
axeln är lyftbar. Tredje och
fjärde axeln är medspårande
men även tvångsstyrda med
bilens hydraulik. Fjärde axeln
är utskjutbar 2 640 mm.

Fast för samtal
En ny GSM-telefon för fast installation i främst tunga fordon lanseras
av Ingenjörsfirman M Sjöberg AB. Det är Telit RoadStar RS900, en
robust GSM telefon med 3G. För bästa täckning har den en extern
GSM-antenn. Den har förutom en lur med 1,5 meter spiralkabel även
extern mikrofon och högtalare för handsfreefunktion. Den finns även
med GPS, med RS232 anslutning eller med PTT och ansluts till
12 eller 24 volt.

Väntande snövinter
Snöplogar känns väldigt avlägset idag men innan man vet
ordet av är vintern här, hur ogärna man än vill. Men Mählers
har i alla fall lanserat sin nya diagonalplog DPH3700. Den
nya konstruktionen gör att den är mer anpassad för större
snömängder och slungar snön både längre och högre än tidigare.
DPH3700 har fjädrande och utlösande stålhållare, en säkerhets
detalj som gör att risken för skador på lastbilen minimeras. Dessutom har
parallellogrammets vridcylindrar inbyggda chockventiler som löser ut vid påkörning.

Rent rum
Till avdelningen smarta tillbehör, eller
inte, där hittar vi en IR-distributionssats
som det heter.
Det är en infraröd distributionssats som gör
att man med fjärrkontrollerna fortfarande
kan kommunicera med hemelektronik
prylarna även om de gömts i skåpen. IRsatsen kommer från Metronic
och är kompatibel med
de flesta A/V-enheter
och kan styra upp till tre
dolda multimediakällor.
Vi hittade den på
www.smidigt.se
där den kostade
273 kronor.

Parkeringsapp i navigatorn
Truck Parking Europe samarbetar nu med Tomtom som erbjuder parkeringsappen integrerad
i förarterminalerna Tomtom PRO 8, Tomtom Bridge och Tomtom Appcourasel.
Truck Parking Europe är kopplad till en databas med mer än 23 000 parkeringsplatser i
Europa som utvärderas och betygsätts av appens många användare. Att kombinera
appen med Tomtoms applikation för återstående körtid (RDT) kan man nu erbjuda
lastbilsförarna mer omfattande funktioner för att underlätta för arbete och raster.
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