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Mota bort
höstmörkret med stil
Stänkskärm
för nordiska vintrar
Plastomer har tillsammans med den italienska
skärm- och stänkskyddstillverkaren Domar
utvecklat en stänkskärm anpassad för det
nordiska klimatet där skärmarna är mer utsatta
för slitage. De är mjukare och mer flexibla vilket
ger bättre slag- och köldbeständighet lämplig
för dragbilar och lastväxlare. De nya skärmarna
märks med en snösflinga för att ytterligare
markera dess lämplighetsområde.

HBA Fordonsteknik har fått in en ny arbetsstrålkastare av
modern design i sitt produktsortiment. I samarbete med
ABL Lights kommer nu ABL MY, en ersättare till Xenonstrålkastarna. Den är utvecklad i den senaste LED-tekniken
och har ett tåligt aluminiumhus och termiskt härdad
glaslins. 2 700 lumen, 12/24 volt och 36 watt visar
specifikationen.

Avfukta – torka – upprepa
Air Dry är en portabel luftavfuktare som kan återanvändas flera
gånger efter att den torkat på till exempel ett element. Andra typer
kräver att man byter en påse med kemiskt innehåll med jämna
mellanrum. Air Dry är tänkt att placeras i vinteruppställda bilar,
båtar och husvagnar men kan även användas bara över helgen för
att få bort fukten ur lastbilshytten. Eller varför inte använda den i
hemmet? 159 kronor är cirkapriset och den marknadsförs av KGK.

Strömkälla för verkstad
Verkstadens felsökning kräver ofta att strömförbrukarna är påslagna,
vilket många gånger drar mycket ström. Exide Technologies nya batteriladdare, WSC 720, som dessutom fungerar som en extern strömkälla för
lastbilar och bussar, kan användas vid felsökning samtidigt som fordonets
batteri laddas.

Styrkan sitter i kläderna
Jo vars, Volvo släpper nyheter på löpande band – även mjuka sådana.
Nu har man tagit fram en ny klädkollektion tillsammans med svenska
världsmästaren i armbrytning – Heidi Andersson. Kläderna som
lyder under namnet Volvo Trucks Driver Gear – FMX är som hörs
på namnet inspirerad av nya FMX. Hittas på Volvos webbshop.
Samarbetet innebär också att Heidi Andersson har utvecklat ett
träningsprogram tillsammans med Volvo Lastvagnar. Ett tips att
spara på inför att kommande nyårslöften ska gå från ord till handling.

Kortare Kangoo kompletterar
Nya Renault Kangoo Express kommer att kunna fås i ytterligare
en längd. Det är den kortare kompaktversionen med en lastvolym på 2,3 kubik och 574 kg nyttolast som kompletterar de två
tidigare versionerna. Bland de andra synbara förändringarna är
ansiktslyftningen i fronten som nu fått lite mer grill. Interiörsmässigt erbjuds säte för tre personer fram och servicemässigt ökar
serviceintervallen till 40 000 kilometer. Renault Kangoo Compact
kostar från 99 900 kronor upp till den dyraste som är elversionen
Kangoo ZE Maxi för 227 500 kronor.
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Blåljus
varnar för truckar
Trucktillverkaren Still har en lösning
på problemet med truckar som inte
syns i tid. Det är Still Safety light,
ett blått varningsljus som riktas ner
i marken några meter framför eller
bakom fordonet. Ljuset kan monteras
på Stills truckar. Ljuspunkten på
underlaget varnar exempelvis de som
kommer gående runt en byggnad, en
pallstuv eller kommer ut från någon
dörr eller port. Detta är speciellt bra i
mobiltelefonens tidevarv när folk har
en förmåga att titta ner istället för att
se upp.



Ny specialare från Holland
Den holländska specialtrailertillverkaren Nooteboom introducerar nu sin senaste låglastande semitrailer
för maskintransporter. Det är en treaxling med axlarna styrbara i upp till 45 graders styrvinkel, hydraulisk
lastramp samt höj- och sänkbart golv. Den elektriska vinschen är fjärrstyrd. Trailern kan även fås med fler
axlar och ett breddningsbart golv för transporter av schakt- och väganläggningsmaskiner.

TB Trailer tänker nytt
TB Trailer har i samarbete med Fruehauf tagit
fram nya två- och treaxlade gardintrailers speciellt
anpassade för inrikestrafik. Den utvändiga höjden
är upp till 4,5 meter och invändigt 3,2 meter.
13,62 meter är den invändiga längden och man
gör också stor sak av sitt starka golv.
Nytt är en 20 tons
långboggi med fem
tons supersingelhjul
samt att ett helt nytt
system för däcktrycks
övervakning och
reglering lanseras.

Helt upp mot väggarna

->

Läsplattorna fortsätter att sälja som smör – och
sedan ett halvår tillbaka finns Svensk Åkeritidning
att läsa på Ipad för den som föredrar ettor och nollor före papper. Men visst hade det varit trivsamt att
enkelt kunna montera upp sin
platta på väggen? The Wallee
består av två delar, ett skal i
hårdplast, som även fungerar
som skydd, och ett väggfäste
som skruvas fast på väggen i
lämplig höjd. Finns i färgerna
svart och vit, och hittas på
gadgets.se

Verktyg på rull
Kamasa Tools presenterar en ny serie verktygs
vagnar för proffsverkstaden som fungerar
utmärkt även hos hemmafixaren. Vagnarna
har blivit högre, bredare och starkare men inte
minst så erbjuds de i två färger – grönt eller grått.
Urvalet har gjorts bredare och möjligheterna att
bygga på grundsetet för att passa användaren har blivit större.

Diesel och läppstift
Den kloke börjar jaga sina julklappar redan i oktober. Och varför
inte smita in i bokaffären och jaga rätt på Diesel & Läppstift,
av debutanten Catherine Sandberg, idag kock till sjöss men
på 80-talet ensam kvinna bakom ratten på fjärrkörningar i
Östeuropa. Boken med undertiteln Hit the road Cathy är
fylld av äventyr – eller vad sägs om att möta stenkastare i
Algeriet, eller vad göra mitt i natten när man inser att den
nybyggda vägen kommit till vägs ände? Boken hade sin
premiär på Bokmässan i Göteborg i slutet av september
och finns nu till försäljning.

Standardutrustning på norska släp
Den 30-årsjubilerande norska släpleverantören Nor Slep A/S
har vidareutvecklat sina produkter Trio-lift dumpersläp och
Langendorf tippdumpertrailer. Dumpersläpet Trio har enligt
tillverkaren förbättrats vikt- och stabilitetsmässigt. Dessutom
är luftfjädring och LED-belysning nu standardutrustning.
Den tyskproducerade Langendorf tipptrailern förses med
SAF Intradisc axel och får bland annat ökad spårvidd.

Transics levererar lättmonterad fordonsdator
Transics som arbetar med telematik inom transport- och logistiksektorn erbjuder nu en helt ny pekdator
för åkerier. TX-sky med pekskärm är en robust enhet som ska klara högre ställda krav från användaren.
TX-sky är integrerad i den administrativa plattformen TX-connect och kan även kopplas till färdskrivaren.
En fördel som lyfts fram är att den dessutom är lätt att montera och att lära sig hantera.
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