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Ny generation
Det välkända dumpersläpet Trio-lift har reviderats och
blivit lättare samt fått en ny design. Med detta passade
man också på att nydesigna Trio-loggan.
Nor Slep i Norge har tillverkat sitt välkända anläggningssläp
sedan 1978 och är känt för sin låsbara framvagn. Men till
mässan lovar man dessutom visa upp en nykonstruerad
tippkärra med skjutbar dragstång, specialutvecklad för
vår marknad efter önskemål från svenska kunder.
Monter: U:208

Aerodynamik till FH
Nordicc AB lanserar under mässan sina nya sidoluftriktare till Volvo FH version 4. Luftriktarna
tillverkas av glasfiber enligt sandwich-principen
och är släta även på insidan. De bygger endast
250 millimeter bakom hytten, det vill säga hälften
av sidoluftriktarna för dragbilarna, vilket gör att
Nordiccs luftriktare är bättre anpassade till fordon
med exempelvis lastväxlarbyggnation
eller andra låga byggnationer där original
luftriktarpaketen inte riktigt passar in.
Monter: U:561

Blankpolerat för fronten
KAMA Produkter AB visar upp ett omfattande
sortiment på mässan och presenterar också sin
wildbar i blankpolerat rostfritt stål till Volvo FH
version fyra. Frontskyddet är nu godkänd hos både
Transportstyrelsen och Statens Provningsanstalt.
Den levereras komplett med fästen för fyra
extraljus och monteras i befintliga fästpunkter.
Deras andra nyhet är en rostfri frontbåge till
Scania, både med hög eller låg stötfångare. Den
levereras med fästen och kablage för fyra extraljus.
Monter: U:549

Ledson hos Diodhuset
Hög klass
– Hög synbarhet
Jobman Workwear AB presenterar två nya produkter
i sitt varusortiment. En mjuk sweatshirt-jacka i
klass 3 tillverkad av polyester och en piratbyxa i
klass 2 med gott om fickor. De nya produkterna
kompletterar det annars så
omfattande sortimentet
varselkläder med det
mesta från enkla
varselvästar och
shorts till
avancerade
funktionsplagg
och regnkläder.
Monter: B03:41
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Nytt från Diodhuset är en rad nya produkter från Ledson. Deras 20-tums
fjärrljusramp med 42 Cree-dioder är en av dem. Rampen ger 8820 lumen och
har en ljusspridning på 30 grader. Huset är av aluminium och lampglaset i
hårdplast. Diodhuset marknadsför även en tunn lampa lämplig som arbetseller backstrålkastare. Med sex dioder ger den 1350
lumen och 60 graders spridningsbild. Ytterligare
en produkt är ett slimmat blixtljus, endast
sju millimeter tunn och SAE Klass 1 godkända.
Monter: B04:28

Lättare kedjor
Snökedjesystemet Onspot från VGB lanseras i ny version
med marknadens lägsta bygghöjd och vikt. Produkten
har under de senaste åren utvecklats i olika versioner för
lastbilar, bussar och lättare fordon som skåpbilar och
ambulanser. Modeller finns även för luftfjädrade fordon
med låg däckprofil. Den nya produkten är 29 procent
lättare än den tidigare generationen, vilket möjliggör högre
nyttolast och mindre risk för överlast.
Monter: U:552
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Lågbyggd krok för 16 ton

Dynamisk balansering

Det blir premiärvisning i Sörling-Ilsbos monter under mässdagarna. Där
presenteras en ny lågbyggd lastväxlare HLF16, en krokväxlare med 16-tons
kapacitet. Som de andra lastväxlarna i HLFserien är bygghöjden endast 190 millimeter. De
tillverkas i längder mellan 5,18 och 6,43 meter.
I utrustningen ingår som standard sänkdämpning,
utvändiga hydraul-lås, måsvingar och pneumatisk
manöverspak för hyttmontering
Monter: U:501

Centramatic är ett balanseringssystem utan
vanliga vikter eller balanseringspulver. Det
består av en skiva i vars ytterkant ett cirkelformat
rör sitter monterat innehållande tusentals små
balanseringskulor fritt flytande i hydraulolja.
Systemet finns i
olika utförande
som TIR-ringar
eller skivor som
monteras på
hjulaxeln med
de ordinarie
hjulmuttrarna.
Inga specialverktyg
behövs och de
kan monteras av
och på hur många
gånger som helst.
Centramatic balanseringsringar marknadsförs av
CLP System AB.
Monter: D06:22

För året-runt-bruk

Boxen håller kallt
Dometic Scandinavia AB visar en robust kylboxserie i energiklassen A++. Waeco Coolfreeze CFX
som serien heter kan djupfrysa ner till –22°C.
Med högeffektiv kompressor och extra isolering
reduceras energiförbrukningen med upp till 35
procent jämfört med tidigare modeller. Med en
speciell beläggning på locket, förstärkta hörn och
gångjärn i rostfritt stål klarar den oöm hantering som
det ju kan blir i en lastbilshytt och vid förflyttningarna
mellan fordonen.
Monter: B03:31

Balansering i
pulverform
Redbackdäck i Bankeryd som
levererar däck till åkerier utökar
sitt sortiment och marknadsför
nu också Numags balanseringspulver. Företaget kommer på
Lastbil 2014 passa på att ha ett
mässerbjudande till besökarna
som där erbjuds att få köpa en
8-kiloshink med balanseringspulvret för 595 kronor plus
moms. Ordinarie pris är
695 kronor.
Monter: B06:72



Däcktillverkaren Hankook har utvecklat en ny däckserie
som visas på Lastbil 2014. Serien heter SmartFlex och är
ett allsäsongsdäck för medel- till långdistansanvändning.
AH31 heter modellen anpassad för styraxeln och DH31
är för drivaxeln.
Hankook SmartFlex finns i storlekarna 295/80 R 22,5,
315/80 R 22,5 och 315/70 R 22,5. Alla däck i serien är
M + S-märkta har 3PMSF-symbolen som anger att
däcken helt uppfyller kraven för vinterdäck.
Monter: U:234

Greppar kommande årstid
Nokian Heavy Tyres gör sig redo inför vintern och lanserar därför två nya dimensioner av
buss- och lastbilsdäcket Nokian Hakkapeliitta Truck D för vinterförhållanden. Nu lanseras
dimensionerna 295/80R22,5 och 315/70R22,5 som finns tillgänglig tillsammans med dimensionen
315/80R22,5. Truck D-däcket är M+S-märkt och har alpsymbolen, vilket visat att det är ett godkänt
vinterdäck. Dessutom den patenterade slitagevarnaren DSI och vinterslitagevarnaren WSI.
Monter: B02:69
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Trucken på
överhänget
Högre spänning
Premier Hazard Norden AB marknadsför nu Defas
sortiment som batteriladdare och omformare. Defa har en
omfattande inverterserie från 12 eller 24 volt till 230 volts
utspänning och effekter från 300 upp till 2 500 watt.
Den rena sinusvågen som invertern levererar är
lämplig till TV, dator, DVD, verktyg m.m.
Alla modeller har ett inbyggt energisparläge vilket
innebär att strömförbrukningen är minimal om
invertern är i drift men utan belastning.
Monter: D05:30

Finner transportör
och skapar jobb
Nu kan man hitta och boka bud och transporter online och få
pris direkt, utan tidsödande
sökningar och omständliga
förfrågningar. Budguiden.se
heter transporttjänsten som
samlar transportföretag runt
om i landet på ett ställe.
– Vi har tagit fram en
tjänst för godstransporter på
väg som bygger på volym,
vikt och avstånd. Vi gör det enkelt att publicera vad
åkarna håller på med, berättar Pierre Bjurström på budguiden.se.
– Åkerier lägger också in sina priser, berättar han och
understryker att det är åkarna som sätter priset till skillnad mot
vissa auktionssajter. På hemsidan fyller kunden i avsändaradress,
volym och vikt samt destination. Därefter söks i databasen efter
lämpliga transportörer för kunden att välja mellan.
– Tjänsten ger både en ekonomisk och miljömässig vinst
genom att öka fyllnadsgraden och inte åka med tomma bilar,
förklarar Pierre. Tjänsten är kostnadsfri för godsägarna att
använda. Det finansieras istället med en årsavgift som tas ut av
transportföretagen.
– Omkring 500 tunga lastbilar och nästa lika många lätta är
kopplade till oss.
– Vi utvecklar detta hela tiden och fler möjligheter kommer,
berättar Pierre Bjurström på budguiden.se.
Monter: D01:73
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Swedish Truck Lifter – SwTL AB
marknadsför påhängstruckar från
holländska Terberg Machines.
KingLifter som trucken
heter erbjuds i de tre olika
grundmodellerna TKL-S, TKL-M och TKL-L baserade på
storlek samt TKL-4w med fyrvägsstyrning. Lyftkapaciteterna
ligger på 1 500 till 2 500 kilo och lyfthöjder mellan 1,8 och 3,6
meter. Motoreffekter från 21 till 50 hästkrafter. Service finns i
Enköping, Ulricehamn och Helsingborg.
Monter: U:745

Byggmaterial
för skåp
Glasfiber & Plastprodukter AB är leverantör av laminat från tyska
Lamilux. På mässan visas deras nyhet i form av GRP-laminat.
GRP (Glasfiber reinforced polyester) är ett glasfiberförstärkt
laminat bestående av glasfiber, polyester och gelcoat. Laminatet
ger lätta och slagtåliga väggar, tak och golv till lastbilsskåp.
God isolering, låg vattenabsorption och hög dynamisk
hållfasthet är andra fördelar som lyfts fram.
Monter: D05:31

Pirelli bjuder på nyheter
Nyligen var det världslansering för Pirellis senaste
lastbilsdäck i R:01II-serien. En förstärkt stomme
och en ny gummiblandning är receptet för den
nya serien lastbilsdäck. R:01II-serien innefattar idag
två slitbanemönster, FR:01II för styraxlar och TR:01II
för drivaxlar. Drivdäcket har också 3PMSF-märkningen
(Three – Peak Mountain Snowflake) vilket innebär att
det är godkänt och med fördel kan användas vintertid.
Monter: B02:10
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Komfort med luft
En ny serie luftbälgar från Airogear presenteras av Karnag AB. Luftbälgarna
passar en stor del på marknaden förekommande lastbilar och släp.
Karnag erbjuder också komplement- och helluftfjädringar till lätta transportbilar.
På mässan visas en VW Amarok utrustad med Karnags full-luftfjädring på bakaxeln.
Liknande system kommer inom kort även att finnas till
pickup-modellerna Ford Ranger och Nissan Navara.
Monter: B01:61

För DAF på väg
Trux AB kommer att visa det nya
Highway-frontskyddet till DAF XF Euro 6.
Det nedbyggda frontskyddet är särskilt
framtaget för att passa DAF-modellens
nya design A63-2 som produkten heter
levereras som standard i Airflow-profil.
Man meddelar också att extraljusbågar
för nya XF106 är under konstruktion.
Monter: U:564

Fiat för proffsen
Nya generationen Fiat Ducato kommer att visas
på mässan. Ducaton finns i tre axelavstånd, fyra
karosslängder och tre höjder med skåpvolymer
från åtta till 17 kubik samt sex chassilängder.
115, 130 respektive 180 hästkrafter finns att välja på.
En ny front med bland annat nya strålkastare
samt nya bakljus kännetecknar de exteriöra
förändringarna och interiört införs tre olika
inredningsnivåer - Classic, Techno och Lounge.
Monter: D05:28

Med eller utan sladd
Foxguard är en av landets få leverantörer som kan erbjuda
marknaden såväl ett fast som ett trådlöst alkolås.
Foxguard DS20 är för fast installation i fordonet och DS5
är den nya generationens alkolås med trådlös handenhet
storleksmässigt som en mobiltelefon. Den stationära delen är
fast monterad i bilen och enbart synlig genom en lysdiod på
instrumentbrädan. Båda modellerna kan kopplas ihop med
externa kommunikationsmoduler som körjournal och ISA.
Monter: B04:26

Smidigare tippsläp
Kolstad försäljning AB utvecklar trailer och släp för marknaden i samarbete med tyska
Carnehl och Bruns. Den senaste produkten som kommer att visas på Lastbil 2014 är det
treaxliga tippsläpet Kolstad 28T Extreme för 60 tons totalvikter. Lastförmågan med
sju millimeters botten och fem millimeters sidor är 19,2 ton. Framaxeln kan skjutas
bak för ökad smidighet på exempelvis byggarbetsplatser. Dragstången är
dessutom inskjutbar en meter och mittaxeln är lyftbar.
Monter: U:1005
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