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fEtt nytt liv efter nyår?
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fHåll dig vakendy
Här kommer en värmande klapp för den
som alltid är på väg. Maskinen brygger
cirka 0,3 liter per omgång och strömmen
plockas enkelt via cigarettändaruttaget.
Hittas hos Stylingbutiken och kostar 295
kronor. Muggarna får man på köpet.
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r Undvik den tråkigaf
julklappen

Ett Autopass för Norge låter kanske inte som
årets julklapp. Men ändå …
För alla som trafikerar Norge kan det
vara läge att påminna om att ha Autopass.
Sedan snart ett år har det varit obligatoriskt
för tunga fordon över 3,5 tons totalvikt att
ha en giltig box när de passerar städer i
Norge som har vägskatt. För den som missat
brickan kan det bli dyrt. Norska staten är
snabba med 8 000 kronor i böter – och
betalar man inte inom tre veckor sprintar
summan snabbt upp till 12 000 kronor.
Med andra ord ingen julklapp att få!
DKV kallar sin lösning Auto Pass On
Board Unit. Samarbete med tolltickets
täcker deras vägskattpunkter i hela
Skandinavien.
Du hittar mer information
på www.tolltickets.com/dkv
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Brukar du också prata om det där nya livet som varje
år väntar på andra sidan nyår – efter att prinskorvarna
och köttbullarna är uppätna? Varför inte lyxa med en
julklapp till dig själv. Går det måhända att nyttja köroch vilotiderna för en cykelsväng? Här då hopfällbart
från Biltema – komplett med ram i aluminium, tre
eller sex växlar och allmänt tålig.
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Teknikbygge på hög nivå

Att få ihop 2 753 bitar till en Mercedes-Benz Arocs 3245 lär ta större
delen av julhelgen i anspråk. Modellen har dubbla styrande framaxlar
och tandemdrift – och extra spännande blir det förstås med elmotor
och tryckluftssystemet för att styra en mängd funktioner – som kranen
med gripskopa, stödben och tippflak. Mer godis är tippbar hytt för att
komma åt Mercedessexan som till och med har rörliga kolvar.
Och när man tröttnat på 8x4-bilen kan den byggas om
till 4x2 med semitrailer och bakmonterad kran.

f
Tillbakablickar

f sr
y

Gränsen för vad som är stenålder, halvgammalt eller myspysig nostalgi
flyttas ständigt fram. Sedan några år har 80-talet kommit allt mer i
ropet, men hittills har det varit ont om litteratur. Nu kommer dock
British & European Trucks of the 1980:s.
Den som primärt har sug efter nordiska bilar kommer dock bli
besviken – här handlar det snarast om specialare som Dennis, Foden,
Leyland, Terberg och Willeme. British & European Trucks of the
1980:s hittas bland annat hos Margie Bookshop och kostar 225 kronor.

f
Gör din egen julklapp
Drömjulklappen bör väl tveklöst vara
en alldeles egen 3d-skrivare. Hos Kjell &
Company finns en som dessutom sätter
händigheten på prov. Man måste bygga ihop
den själv. Viss teknisk erfarenhet krävs för
montering dock. När den är klar kopplas den
in i vanligt vägguttag och USB-B-kabel. Sedan
är det bara att sätta igång med skapandet.
Velleman Vertex K8400 3d-skrivare kostar
6 499 kronor. Rätt ordentlig prislapp, men
man får ju en byggmodell som efteråt kan
framställa allt du kan önska dig!

f

Ice
Road Truckers
Ibland är det nog inte värre än hemma i Sverige
– men visst är det bra tv? För alla som varje
vecka bänkar sig för ett nytt avsnitt av Ice Road
Truckers kommer här en klapp som åtminstone
bör sträcka sig en bra bit in på det nya året. Vad
sägs om hela frysboxen – säsongerna 1–4. Inalles
48 timmar av isvägar, frusna sjöar och snöstorm.
Du hittar det du behöver på Amazon.com
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Hyllvärmare
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Tomten
Julen närmar sig – hög tid att plocka fram plånboken.
Här då en nyhet från MAN. Denna lilla men väl
detaljerade TGS är inte billig men välgjord, med
styrbar framaxel, backspeglar och förstås fungerande
trevägstipp.
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eller efter

Efter Kalle, julmaten och den lilla julgroggen, ja
då ska väl ändå sällskapsspelet fram? En favorit i ny
version är Kärnans När då då?
Här ska olika händelser, personer, prylar och
platser placeras i rätt ordning på en tidslinje. En
höjdare som med fördel spelas med gamla och
unga i familjär blandning. Nostalgikerna har en
viss fördel.
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För inte så länge sedan förhandsvisade Tekno ett
knippe nya skisser på tre generationer av Volvos
F12-modeller presenterade 1977, 1983 och 1987.
De första tillverkade exemplaren premiärvisades
på RAI i Amsterdam.
Teknos Arni van der Hoeven berättade att de
längre fram kommer i flera olika dekorer hämtade
från åkerinäringen. I Sverige kommer F12:orna att
kunna köpas bland annat från Modellkungen.se

För den som vill spela jullåtarna året om – även
på stranden, så kan Puro vara lösningen. Puro
är snarast en julinspirerad högtalare att koppla
till mobiltelefonen, surflattan eller datorn. Den
finns i guld eller silver och kostar 179 kronor
hos themobilestore.se
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JULREDAKTÖRER: BOSSE NORVINGE OCH FRANS JOHANSSON
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fLyssna och lär
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För några år sedan hade Svensk Åkeritidning
ett samarbete med Storytel – ljudböckernas eget
Spotify – men vi var nog lite tidigt ute. Nu är dock
smarttelefonen och tekniken i bilen redo på allvar.
Tillhör du dem som ännu inte hittat fram till e-boken så
slår vi gärna ett slag för Storytel. Med över 1 000 böcker
att välja på så lovas trivsamma timmar längs vägen.

Fram med skaparglädjenf
Sedan några år tillbaka har några av AMT:s gamla klassiker
i skala 1/25 fått nytt liv. Och med sina fint illustrerade
originallådor är det lätt att bli sugen på lite
modellbyggande istället för julpysslandet.
Största utbudet hittas hos amerikanska
webbutiker som round2models.com, men även
svenska Hobbex har en del. Här nosade vi till
exempel fram denna Peterbilt 352.

f Ljud i mössan
Att lyssna på musik eller en ljudbok under
helgpromenaden, motionsrundan eller när
man rastar hunden är väl många som gör.
Och när kylan sätter till kan man alltid köpa sig
en mössa med inbyggda hörlurar. Dessutom
så sker överföringen genom Bluetooth så
några sladdar som hänger i vägen slipper man. Laddar upp den
gör man via USB-uttaget. Mössan är svart till färgen och finns
bland annat hos Haobao.se för 199 kronor.
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Ett sekel med MAN

I år fyller MAN 100 år – och som ofta i
sammanhangen har man samlat historien i
något som enklast måste beskrivas som ett praktverk. Det här är bra, initierad
läsning om en av Europas stora lastbils- och busstillverkare som lyckats överleva
två världskrig. Men det är också lika mycket en skatt för nostalgikerna som
uppskattar bilder lika mycket som djupborrande text. Om du inte är fena på
tyska, se bara till att få fatt i den engelska utgåvan.

f
Mer lastbilskörning

Här ett perfekt kit för julstrumpan för den barnslige
nostalgikern. Eller kanske ännu hellre till den
lille lastbilsentusiasten. Gjort i melamin bör dessa
stryktåliga favoriter klara livhanken även hos en
engagerad tvååring.
Kostar strax över 200 kronor
och hittas i Scanias webbshop.

r

För den spelsugne slår vi gärna ett slag för Euro
Truck Simulator 2 – nu med utökad karta med
Danmark, södra delarna av Sverige och Norge. I
expansionen finns bland annat 27 nya städer som
Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo, Stavanger,
Bergen, Köpenhamn, Ålborg och Esbjerg.
Dessutom tolv färjeterminaler, 80 nya godstyper
med mera. Priset ligger kring 200 kronor, men
då behöver du ETS2 sedan tidigare.
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Nytt
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modelluppslagsverk
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Trådlöst till
julskinkan

En perfekt och användbar julklapp för den
prylgalne matlagaren måste vara en stek
termometer med bluetooth. Helt enkelt en trådlös
stektermometer som kopplas till smarttelefonen.
Termometerns mätsond, de är två till antalet,
sticks som vanligt in i exempelvis julskinkan,
och via appen i smarttelefonen har man full koll
på tillagningen och kan se aktuell temperatur,
ställa larm och se ungefär hur lång tid som återstår. All matlagningshistorik
sparas i telefonen om man så vill. 399 kronor kostar den hos coolstuff.se

Här kommer en lämplig
strumpfyllare för märkesnörden,
nostalgikern och den allmänt
lastbilsintresserade. Jean Christer
Olsson har än en gång grävt i
Volvos arkiv och presenterar nu
från eget förlag, Volvo Lastbilar
sedan 1928.
Även om det är en reviderad
version av Från Serie 1 till FH
från 2003 är detta nära nog en
ny bok både beträffande bilder
och text.
– Boken har inget skyddsomslag och är den första
som kommer att följas av flera som kommer att passa
bra ihop i bokhylla, berättar Jean Christer Olsson.
Boken finns hittills på svenska, engelska och tyska
och priset ligger på 349 kronor.

f

Hundra år av svensk asfalt

y

Vad vet du egentligen om asfalten? Ja, mer än att den är gjort av bitumen och krossad sten?
Vill du gå på djupet i detta svarta stenhårda ämne så finns ju alltid nya Asfalt – Hundra år av
väghistoria. Boken, skriven av industriantikvariaterna Ida Dicksson och Lena Knutsson Udd
bjuder på en hundraårig lång och krokig utvecklingsresa för den svenska asfaltsvägen.
Känner du sug att få lära dig skillnaden mellan stampasfalt och gjutasfalt, eller få
vägbeskrivningen till en asfaltssjö – då är nog detta årets bästa julklapp.
Den 95-sidiga skriften hittas via Trafikverkets hemsida och kostar 150 kronor.

r

68

S V E N SK Å K ER I T I D N I N G NR 1 2 • 2 0 1 5



För den lille
entusiastenf



