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Tryggt för
läkemedel
Prisvinnare
i miniformat
Bjärnumsåkaren Berthon Jönssons prisvinnande
”Hot Rod” Scania Streamline är uppbyggd och
stylad i Holland. Och nu kan man skaffa sig sitt
eget exemplar av Berthons Scania men i den
mindre skalan 1:50, även den hollandsbyggd
men då av Tekno. Riktpriset är 2 500 kronor
och man får räkna med att vänta ett bra tag då
leverans beräknas ske först under 2016. Men för
250 kronor kan den förhandsbokas på
www.modellkungen.se

Tidlöst varumärke
Däcktillverkaren Bridgestone med
sina varumärken Firestone
och Bandag håller också
med ett merchandiseutbud. Här deras nya
klocka i pläterat stål
och med neonljus. Den
välkända Firestoneloggan
sitter centralt i urverket
och hela klockan mäter
ungefär 40 centimeter i diameter.
Priset är 65,15 dollar och den hittas på
www.bridgestonemerchandise.com

Carrier Transicold lyfter fram sitt
omfattande utbud i kylkedjan för
läkemedelstransporter, att de följer
EU-kommissionens riktlinjer och
att läkemedlen inte har utsatts för
förhållanden som kan äventyra kvaliteten. Förutom ett komplett sortiment kylaggregat
för lastbilar, släp och containers erbjuder man en rad tillbehör för att möta kraven som
temperaturregistreringsanordningar i Datacold-serien och Coldtrans-systemet. Man
erbjuder också ett omfattande eftermarknadsstöd och konsulttjänster.

Lättaste starthjälpen
Multistarter HD är en starthjälp för 12 och 24
volt på 800 ampere. Inte nog med det, med
sina 1,6 kilo är den lätt också. Med 800 ampere
i startfasen ska den enkelt klara att dra igång
motorer på upp till 290 hästkrafter. Safedriving.se
säljer Multistarter HD för 4 950 kronor plus moms,
och om man nöjer sig med att starta upp
12-voltsfordon så finns Multistarter Z1 för
1 516 kronor plus moms.

Ny i bägge ändar
Dolphin wrench heter en ny generation U-ringnycklar från
Proftools. Dolphin betyder som bekant delfin och bör ha
med utseendet att göra. Nåväl, formen sägs ge mycket fördelar.
Den 15 gradiga lutningen på nyckelns ände ger bättre
arbetsutrymme och den nya formen på
ringhuvudet gör det lättare att komma
åt djupare.

Gott nytt nostalgiår!
Nytt år innebär nya kalendrar. Och nya kalendrar men med
nostalgiframkallande motiv är populärt. Alutrans ger för nionde
gången ut sin kalender späckad med bilder ur Stefan Anderssons
samling. Här presenteras bland annat ett klassiskt NB88 ASG-ekipage, ett i sammanhanget
modernt Bilspeditionsekipage, Ford Transcontinental, en Regent för kalktransport och mycket
annat. Årets nostalgikalender kan beställas från www.alutrans.se och kostar 220 kronor.
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Bandar högt och lågt
Vad sägs om en bandningsmaskin som dessutom
är höj- och sänkbar? Den här manicken från
Forankra AB kallas Ergopack Air och klarar av
att ergonomiskt banda pallar med gods som står
på lyftbord, vagnar, pallställ och rullbanor. Den
mobila bandningsmaskinen har en maximal
lyfthöjd på 550 millimeter. Mer information
kan letas fram på www.forankra.se

Skor för olika krav
Jobi Footright AB presenterar några nyheter på skyddsskofronten. En av nyheterna kommer från Italienska FTG och
riktar sig till kvinnor med mindre skostorlekar. FTG Blues
S1P SRC finns i storlekarna 35-37 och FTG Snowboard S3
SRC i 34-37. Den andra nyheten är skyddsskor med snabblås
för de som snabbt vill kunna ta av och på skorna. Dessa
kommer från Brynje, heter Brynja Flash 662 och har BOAs
låssystem. Kanske något för alla som kör i strumplästen.

Fordonsdator på lagret
Honeywell presenter en kompakt fordonsmonterad
dator inom lagerhantering med den senaste datortekniken. Thor CV31 visar supply chain workflowinformation på
ett sätt som gör
den lätt att se utan
att vara i vägen i
trucken. Den har ett
internt backupbatteri
som fungerar i 30
minuter mellan
fordonsbytena. CV31
använder operativsystemet Windows
Embedded Compact 7
och har en 6,5-tums
LED-display.

Till den kaffesugna fotografen
Att hälla kaffet i kameraobjektivet låter galet. En kaffemugg
som ser ut som ett riktigt objektiv kostar runt hundralappen
och fungerar utmärkt att dricka ur. Den finns på nätet och
erbjuds på flera håll i olika varianter, även som termos.
Coolstuff.se, roligaprylar.se, 24.se och kaffebrus.se är bara
några av alla som har den.

Trailerdäck för vinterbruk

Nokian Hakka Truck 844 är ett helt nytt trailerdäck i dimensionen
385/55R22. Det nya däcket från Nokian är ett M+S-märkt året runtdäck för medellånga och långa transporter. Hakka Truck 844
är först ut bland trailerdäcken att ha snöflingemärkningen, alltså
att det officiellt är godkänt som vinterdäck. Andra kännetecken
är en speciell Spiral Sipe System-lamellering, stenavvisare i
huvudspåret och DSI slitagevarnare.

Välj rätt lösning
Transics har släppt en webbapplikation som enkelt kan
ge svar på om fasta eller mobila fordonsstyrningar
passar ditt företag bäst. På deras hemsida kan man
välja från en lista med komponenter och funktioner,
samt svarar på frågor om vilka behov som finns.
Därefter bearbetas enkäten och ett svar på vad som
är den bästa lösningen för verksamheten visas.

Navigator med parkeringar
PTV Group presenterar en ny lastbilsnavigationsmjukvara till Androidenheter.
PTV Navigator 9 väljer rutt baserat på specifika mått och vikter. Den klarar också att ta hänsyn
till eventuellt ADR-gods vilket är unikt. Förutom Europakartor klarar den ett antal länder
utanför och fler är på gång. Navigatorn är integrerad med appen Truckparking och visar därför
över 15 000 parkeringsplatser och andra faciliteter för lastbilstrafiken. Navigatorn kräver inte
internetuppkoppling eller GPS-mottagning utan arbetar efter satelliterna.
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