Klä dig
för vintern

Nostalgisamtal

För alla som vill ha tillbaka 80-talets
mobiltelefon à la tegelsten, så har vi
lösningen. Här har vi ett prima retro
mobilskal för Iphone 4. Mobilskalet
finns hos Ginza och kostar 129 kronor.

f

Klocka med koll
Vad den betyder för trafiksäkerheten ska låta vara osagt, men
håll med om att det i tid och otid är alldeles för lätt att börja pilla
på telefonen – bakom ratten eller inte. Här har du klockan som
talar om när du fått sms eller mejl. Istället för att genast hysta
upp nallen sneglar du ner på klockan och kan direkt avgöra om
det behövs ett svar på stört. Kostar 2 299 kronor på coolstuff.se

Julklapp med koll

I lektagen
Det är oklart om redaktionen blir allt
barnsligare. Eller, är det kanske en
slump att årets julklappsspecial har en
viss övervikt mot leksaker? Här kommer
Playmobil City Action – inkörsport för
telningar på väg in i näringen.
Lastbilen har hytt med avtagbart tak,
flak med fällbara lämmar och en stor
container. Och är man inte nöjd med
att manuellt köra lastbilen så kan man
köpa en radiostyrning till den.
Vad är det förresten för lastbil? Kan
det vara första generationens Mercedes
Axor? Hittas hos de flesta välsorterade
leksakshandlare och kostar strax
under 400 kronor hos Toys ”R” Us.

f

Här har vi något för den med klappande nostalgihjärta. Nu har
Haynes årskalender för 2015 kommit för alla oss oljefingrade
motordårar. Formatet är samma som de vanliga manualerna och
bjuder på veckoöversikt på ett uppslag. Varje månad bjuder på
en sprängskiss av en klassiker från Haynesarkivet. Lika fin för
verkstaden som skrivbordet. Beställs med fördel från haynes.co.uk

f
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Julstämning
– i bilen
Biltema har sedan länge kastat ut sin
klassiska julgran för cigarettändar
uttaget. Adventsljusstaken fortsätter
dock att sprida sitt LED-ljus över sjö
och strand. Kostar 30 kronor och
ansluts även denna till cigarettändaruttaget. biltema.se
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Klart man vill ha insexnycklar i hjulklapp. Satsen
heter Bondtools BT1321
och innehåller nio extra
långa insexnycklar från
1,5 till 10 millimeter. I
ena änden klotformat
sexkantshuvud med
lås‐kula och i andra änden
spårfunktion för att lättare
dra åt eller lossa skadade
förband. Insexnyckelsatsen
säljs via fackhandeln.
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Bilder som berättar
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Vinterkylan har nu lagt sitt täcke över landet. Och
varför inte parera med en klassisk vadderad täckjacka
från Scania? Finns i minsta Small till mer rejäla XXL.
Kostar drygt 1 200 kronor och hittas på scania.se
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Julredaktörer: Bosse Norvinge och frans johansson
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Sov gott

så bra
laddning
Nästan inga eluttag lediga, på grund av familjens
alla mobiltelefoner och läsplattor? Känns det igen?
En enkel lösning är denna USB-strömadapter
med dubbla USB-portar. Två enheter kan laddas
i ett uttag på samma gång. Kostar 149 kronor hos
coolstuff.se

Värdehandling

Vad sägs om ett gammalt aktiebrev? Måhända får
man hålla till godo med affektionsvärde men så
vackra! Ju äldre, desto mer påkostade och dyra.
Nöjer man sig med ett aktiebrev från DAF utgivet i
Eindhoven 1989 kostar det 150 kronor med
medföljande kuponger hos AB Lafri i Karlskrona.
Ett reprotryck från Scania-Vabis 1914–1915
kostar 495 kronor. Mer på lafri.se

Vad sägs om örngott och
påslakan i vitt och grått
från Sne Design? Passar
lämpligast för åldersgruppen
5 till 12 år och har cirkelmönster på ena sidan och
mönster med lastbilar,
brandbilar, grävmaskiner och traktorer på
andra. Material är 100 procent ekologisk bomull
och måtten 140 x 200 och 50 x 70 centimeter.
Priset är 649 kronor på lekmer.se
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I sin bok Göteborg under 90 år – sett genom
Volvos kamera bjuder Claes Rydholm på en
underhållande tidsresa genom Göteborg med
reklamfotografier från Volvo som hjälp. Claes
Rydholm, bland annat med ett förflutet som
ansvarig för Volvo Cars Heritage, berättar på ett
informativt och lättsamt sätt om både fordon och
omgivning. Boken ges ut av Trafiknostalgiska
Förlaget och kostar 250 kronor.

Affischering tillåten
Smokey and the bandit, Convoy … för alla som
vill pryda väggarna där hemma med klassikerna
framför andra så rekommenderas ett besök på
www.allposters.com. Här finns det mesta. Bara
att ta sig igenom urvalet av fordonsrelaterat
tar en bra stund, så det finns att välja emellan.
Prisspannet är brett men många ligger i
prisklassen 200–300 kronor.
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Största
Legolådan
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Här har vi största Legolådan hittills
– med eldriven kran, öppningsbara
dörrar och V8 med kolvar som rör
sig, ja, ni hör nivån. Inte billig men
för den med både tid och pengar
så hittas den på shop.lego.com

f

Nygammal
identitetsbärare
För den som undrar var alla andra får tag i
sina gjutna gamla emblem så är mysteriet löst.
Jo då, de nytillverkas. Flera leverantörer
finns och en av dem är convoyparts.se
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Hyllvärmare
Gamla hederliga Tekno rullar på med sina klassiker i hyllvänliga
skala 1:50. Här en trevlig Scania 111 som drar kapelltrailer för Curries
Transport. Kostar 155 euro och kan beställas på tekno.nl

r

Visst nappar det

Fingervarmt
från Volvo

Snart har varje lastbilstillverkare av rang en
napp i sina butiker på nätet. Kopplingen till
näringen är inte helt klar. Nåväl, nu ansluter
sig även MAN till skaran. Priset för godsaken
är 7,47 euro, vilket är ungefär 70 kronor.

Småfolkets
favorit
Nu har också nya Volvo FH nått
sandlådan. Här har vi den mest
robusta modellen hittills.
Bara att tuta och köra!
995 kronor på volvotrucks.se

r

Michelin har sedan länge pensionerat sin Michelingubbe för
takmontering. Av aerodynamiska
skäl är han helt enkelt inte helt
politiskt korrekt.
Men för den som verkligen vill ha
en – och inte är beredd att ta upp
stora plånboken på Tradera så finns
lösningen hos Lastbilsgrossisten
som fått in ett tillfälligt parti.
Kostar strax över tusenlappen och
beställs på lastbilsgrossisten.se.

Vintern bankar på dörren, och som alltid
gäller det att klä på
sig lite extra för att
överleva. Ett tips
är Volvos ovanligt
smarta fingervantar,
med material som
tillåter fingrande
på smarttelefoner,
läsplattor och
andra enheter med
touchscreen. Vantarna
kostar under 50-lappen
och finns bara i svart
men passar alla, ja så
länge man kör Volvo …

Miljövänlig strömförsörjning
En solladdare som förser mobiltelefonen, läsplattan eller kameran med energi,
kan nog passa de flesta. Miljövänligt helt enkelt. Räkna dock med att det tar sin tid …
Med solen till hjälp får man räkna med 16 timmar att få en död telefon fulladdad.
Priset är 199 kronor på funstuff.se
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Vinn årets
julklapp!

Branschnära
skönlitteratur
Man kan inte säga annat
än att Transportnäringen
är en spännande miljö.
Vilket också en och
annan författare tagit
fasta på. Nu har
journalisten Anders
Karlsson skrivit
kriminalromanen
Hållhake, som
utspelar sig på ett
transportföretag,
som länge dragits med
stölder och skadegörelse. Efter att en av
förarna blivit knivskuren beslutar sig en
frilansjournalist för att inleda privatspaning.
Tillsammans med ett gäng chaufförer lyckas
han till slut få stopp på den hänsynslösa
ligan. Priset är 150 kronor plus frakt och
kan beställas via e-post:
anders.karlsson@mentoronline.se
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Övertid för
Michelingubben
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Julredaktörer: Bosse Norvinge och frans johansson
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Ingen kan säga annat än att 2014 har varit ett särdeles händelserikt år. Och så här i juletider kan
det löna sig att dra sig till minnes. För nu vankas det julklappstävling här i Svensk Åkeritidning
med massor av fina priser skänkta av Volvo, Scania, Mercedes, MAN och DAF.
Svara på frågorna och skicka sedan in svaren till akeritidning@akeri.se, eller med vanlig
brevbärare: Svensk Åkeritidning, Box 7282, 103 89 Stockholm.
Senast den 5 december behöver vi ha dina svar inför lottningen.
PS: Är det någon av våra julklappar som kommer särskilt högt på önskelistan? Vi kan inte
1lova något, men gör gärna en liten notering. Lycka till!
1 För ett par månader sedan var det riksdagsval, en riktig rysare!
		 Men vad heter vår nya socialdemokratiska infrastrukturminister?
		 1 Catharina Elmsäter-Svärd
X Anna Johansson
2 Ylva Johansson
2
		
		
		

På årets Elmia Lastbil hade vi plockat ihop en fin liten nostalgimonter
som kontrast till allt det nya. Men vilket år ersattes de gamla		
registreringsskyltarna med länsbokstav med dagens modell?
1 1962–63
X 1972–73
2 1982–83

3 	Tiden börjar rinna ut för YKB:n. I början av augusti hade bara 1 600
		 förare genomfört utbildningen. När ska landets lastbilsförare ha		
		 genomfört utbildningen?
		 1 2015
X 2016
2 2017

Alltid trött?
Kom ni ihåg rubrikerna för något år sedan
om sömnstörningar bland yrkesförare?
Numera kryllar det av appar och andra
tekniska prylar som håller koll på vad du
har för dig under natten. Här har vi då Beddit
– en supertunn filmsensor som du lägger
under ditt lakan och som mäter allt från
hjärtslag till snarkning och sömnrörelser.
Sedan på morgonen är det bara att plocka
fram mobilen för en full analys. Beddit
Sleep Monitor and Wellness Coach kostar
1 370 kronor och hittas på beddit.com

Våra fina priser!
En Mercedes Actros sparkbil. Radiostyrd DAF XF. Scania R410 Highline från
Tekno. Scania Truck Driver Simulator. Mjukisbuss från Scania. Scania V8 bultmagneter. Scania papperskorg. Väskor och mössor från Volvo, samt livremmar
och klockor från MAN!
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