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Behändig belysning
I Allisons breda utbud av smått och gott finns en bra liten
ficklampa som är lätt att ha i bröstfickan. Lampan har
magnetfäste och en flexibel kropp där ljuset kan riktas efter
behov, något som är en fördel när man skruvar. LED-ljus
utgör ljuskällan och den Allison Transmission-märkta
lampan levereras i en plastlåda, bara man betalar priset
– 4,60 i amerikanska dollar.

Skyddar handlingarna
MAN utbildar

En värdefull utbildningshjälp har av MAN
tagits fram för räddningspersonal. Det är en
räddningsguide som ger svar på hur manskapet
vid en olycka bäst ska ta sig in till en skadad
om dörren är blockerad, hur stolsinställning
fungerar och var de hydrauliska verktygen
bäst placeras.
Räddningsguiden från MAN finns tillgänglig
på internet via MAN After Sales Portal
– www.asp.mantruckandbus.com under
Information, Service Documents.

Vad sägs om en fraktsedelväska från
Scania? Frakthandlingarna och andra
viktiga dokument hålls skyddade i den
blixtlåsförsedda väska som också har
en liten genomskinlig ficka på utsidan.
Måtten är 36 x 25 centimeter och priset är
överkomligt – 25 kr.

Lastbil som rymmer det mesta
Varför inte beställa sina egna USB-minnen med
företagets logotyp? Sandryds Handels AB har ett
lämpligt som passar åkeribranschen i form av ett
trailerekipage där loggan passar på kapellet. Se mer
på www.sandryds.com

Lastbilsrock – musik på väg
Lastbilsrock heter ett musikalbum och till vilka det riktar sig
är nog uppenbart. Albumet innehåller två CD-skivor med
36 låtar uppförda av blandade artister som Johnny Cash,
Jerry Williams, Björn Skifs, Dolly Parton, The Beach Boys,
Gary Moore, Eva Eastwood, Elvis Presley, ZZ Top,
Totta Näslund, Jill Johnson, Eddie Meduza och många fler.
Musikalbumet kostar 99 kronor på Cdon.com

Bara att spika upp
Måhända lite dyra men konst kostar ju. Här
talar vi inte om varuhusens dussinplanscher.
Hos Allposters hittar du mer exklusiva posters
för upp över 3 000 kronor styck. En hel del
finns att beskåda på www.allposters.se
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Kyl och frys i bilen
Behov av kyld mat och dryck finns även
om den intensivaste sommarvärmen tyvärr
är över. Thermoprodukter AB erbjuder
strömsnåla bärbara kyl- och frysboxar för
lastbilen, personbilen, båten och campingturen.
De drivs av en riktig kylkompressor och klarar
att hålla temperaturer från plus 10 ner till
minus 18 grader. Boxarna finns i storlekarna
15 eller 18 liter och kopplas till ett 12/24-voltsuttag och utlovas ha låg strömförbrukning.
Priset ligger omkring 5 000 kr och mer info
finns på www.thermoprodukter.nu



Nytt regummeringskoncept
Michelin lanserar ett nytt regummeringskoncept i Sverige. Pneu Laurent som är ett helägt
dotterbolag till Michelin erbjuder både varm- och kallregummeringar. Med det nya konceptet
kan regummering utföras fler gånger på samma stomme och även på stommar från andra däckmärken, vilket inte går med Michelins Remix. Priset utlovas kunna hållas nere tack vare den
effektiva och storskaliga tillverkningsprocessen.

För verktyg och utrustning
Släpis AB marknadsför verktygslådor från Parafancar.
De är helsvetsade och har en materialtjocklek på 1,5 millimeter.
Verktygslådorna finns i rostfritt stål, helpolerade
eller med polerat lock, men även
i galvaniserat och pulverlackerat
utförande. Gasfjädrad lucka och
ventilation ingår i specifikationen
och kan fås i specialanpassade mått,
med alternativ luckupphängning,
mellangolv och väggar eller med egen
logotype.

När inte uttagen räcker
Hur många har inte belamrat sig med utrustning
som drivs av stickproppar vilka hänger och dinglar
i väntan på sin tur att få laddning. Allt från mobil
telefoner och navigatorer till mer onödigt pynt
behöver strömtillskott. Hos Kjell & Company
finns en laddarförgrening med fyra uttag. Där
kostar den 129 kronor men tänk bara på att inte
överbelasta eluttaget – vilket är lätt gjort.

Brinnande intressant
Lars Olov Karlsson har en
hel rad böcker om modelltåg,
järnvägar och bussar på sin
meritlista. Senast i raden är
hans bok: Brandbilar jag har
mött – och som kört om mig.
Lars Olov Karlsson – LOK har
fotograferat brandbilar i över
50 år och det är materialet ur den bildskatten
som presenteras i denna bok på 159 sidor. För de
som är intresserade av såväl gamla som modernare,
stora som små brandbekämpare ligger priset
kring 210-250 kr i bokhandeln.

Energieffektiv bränslecell
PowerCell har idag en fungerande fullskalig prototyp
av sitt PowerPac bränslecellsystem. Man använder
en teknik som reformerar diesel till el för att driva
utrustning i en lastbil som AC, mikro, kaffebryggare,
TV med mera. Istället för en förbränningsmotor sker
en kemisk energiomvandling från diesel genom en
katalytisk process till vätgas och el.
Den patenterade enheten producerar cirka tre kilowatt
elektrisk energi och beräknas komma
i serieproduktion under 2015.

Nya termoaggregat från Thermo King
Thermo King introducerar nya V-600- och V-800-serien av kraftfulla multi-temperatur kylaggregat
för medelstora och stora lastbilar i city-distribution. Högre prestanda samt lägre energiförbrukning
och koldioxidutsläpp utlovas jämfört med dess föregångare V-500 Plus och V-700. Andra förbättringar ska vara lägre ljudnivåer. V-600-serien är designad för upp till sex meter långa skåp
och V-800 för bilar med upp till åtta meter skåp.
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