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Tv-nostalgi
med blandade känslor
För globala
kontakter
På utlandsresor kan en adapter till eluttagen
vara bra att ha, då kontakterna inte är likadana
i alla länder. Vill man ha en universaladapter
för 220 volt och max 550 watt, som fungerar i
nästan hela världen, har Scania en exklusiv
sådan till salu. Adaptern kommer förpackad
i en presentask och är försedd med
en diskret Scania-logga.
183 kronor kostar det smarta resesällskapet.

För små utrymmen
Att det kan vara trångt och bökigt att fylla olja
i växellådor och differentialer är nog många
bekanta med. Speciellt på
moderna bilar där utrymmet är
minst sagt begränsat.
Kamasa Tools har tagit fram en
oljepåfyllare som fixar momentet
underifrån. Deras K 10600
har en femliters behållare och
1,5 meter lång slang. Däremot
följer inte påfyllningsröret
med, utan där rekommenderas
deras set med elva olika rör
och adaptrar. Allt finns hos de
välsorterade verktygsbutikerna.

På www.nostalgica.se finns en hel massa olika
nostalgiprylar som retroburkar, skyltar, vykort med
mera. Och T-shirts. Bland annat en med klassiskt
Tårtan-motiv. Blotta åsynen väcker garanterat
starka känslor hos oss som under 70-talet
parkerade vid tjock-tv:n, för att bevittna Frasses,
Janos och Hildings framfart. Övriga generationer
begriper nog inte ett smack. Priserna för t-shirts
ligger i spannet 159–259 kronor.

Rätt för gasfoten
Jobi Footright AB levererade under våren en nyhet
i sitt sortiment. Det var deras Brynje 640 Athletic,
en allroundsko för arbete inom bland annat lager
och transport.
Skyddsklass S1P, med tåhätta i aluminium och
spiktrampskydd. För övrigt ska de vara
antistatiska och oljebeständiga. De finns i
storlekarna 35–48, och priset uppges till
1 195 kronor.
Mer information på www.jobi.se

Förväxlingsrisk
Mercedes-Benz har det mesta i sitt merchandise
utbud. En av de vanligare produkterna är
USB-minnen, som finns i alla olika former. Bara
fantasin sätter gränserna. Mercedes erbjuder för
dryga hundralappen ett 4 GB-minne utformat
som en tändningslåsnyckel. För att inte förvirra
bilägaren så har USB-minnet gjorts något
mindre än sin äkta förlaga, men nog bör det väl
riktas en liten varning ändå.

Hitta parkeringen
Det finns ett enkelt sätt att hitta parkeringen längs just din rutt. Med gratisappen Truck Parking Europe
hittar man närmaste parkering, såväl lastbilsanläggningar och landsvägsparkeringar som lämpliga platser
på industriområden. Alla användare kan vara med och tipsa om nya ställen och betygsätta befintliga samt
lägga till information om bränsleanläggningar, butiker och eventuell övervakning. Appen laddas ner från
Appstore eller Google play.
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Utökade
funktioner
Garmin lanserar två navigatorer
baserade på Android, som bland annat kan samköras med olika
fleet management-funktioner. Det är Fleet 660 som riktar sig
till de lätta fordonen, och Fleet 670 för lastbilar med specifika
råd- och varningsfunktioner för den tunga trafiken. Enheterna
kan använda alla de applikationer som erbjuds i Android, vilka
samkörs med Garmins GPS-teknik. Listan på enheternas alla
funktioner kan lämpligast ses på www.garmin.se

Franska nyheter
Pommier som designar, tillverkar och distribuerar tillbehör för karosserier
presenterar två nyheter.
De lanserar en ny serie robusta taklampor med 6 LED-lampor för
montering i transportskåp. De utvecklar 153 lux vid en höjd av 2,10
meter. Irizium som de heter är
elektromagnetisk kompatibla och
orsakar inga störningar. De är
dessutom fotobiologiskt säkra. Tre
års garanti utlovas. Nyhet nummer
två är Torseo 16, ett ergonomiskt
öppningshandtag i rostfritt för
dörrarna till transportskåpen.
Mer på www.pommier.fr

Utrustning för
flera årstider
Höstrusket är här, så vad passar bättre än ett paraply från DAF
som skydd för regnskurarna? Paraplyet mäter 150 centimeter i
diameter, och är svart med diskret DAF-logga. På undersidan ett
bildtryck på LF och XF, dock inte de senaste Euro 6-modellerna,
men för att hålla undan blötan lär Euro 5:orna duga gott. Priset
ligger på omkring 150 kronor.

Truck för
smalt område
För ett tag sedan presenterade Still sin nya generation
kompakta skjutstativtruckar med lyftkapacitet från
1 till 2,5 ton. En av förbättringarna på FM-X är
stativets vridstyvhet. Den kan lätt lyfta ett ton
13 meter upp i luften. Förarmiljön har förbättrats
bland annat genom att ratten även är justerbar
i höjdled. Curve Speed Control för säkrare
kurvtagning och aktiv laststabilisering för att
undvika svängningar i stativet är några av
finesserna som FM-X bjuder på.

Kraft till det mesta
Safestarter är en allt-i-allo när man har dåligt med kräm i batterierna. Det är en starthjälp och
batteribank i ett – kanske inte till de stora lastbilarna, men åtminstone till fordon och maskiner
med bensin- eller dieselmotorer upp till 3,2 liters cylindervolym. Den kan dessutom användas till
att ladda upp telefon, laptop, surfplatta, navigator med mera. Räcker inte det så fungerar den
också som ficklampa. Runt 1 500 kronor kostar den, och mer info finns på www.safestarter.se

Kvällsmys i hytten

I de flesta storlekar

När mörkret faller på ger lite extra
belysning i hytten ökad trivsel.
På www.pimpmytruck.se erbjuds
bakgrundsbelysta speglar att montera
på hyttbakväggen som garanterat ger
hög mysfaktor. Standardspeglarna
kostar strax under 2 000 kronor och
kundanpassade något mer. Även övrig
lastbilsinredning erbjuds och dörrsidor i
rostfritt stål och aluminium tillverkas.

När en ny bil presenteras, så dröjer det inte
länge innan modellnyheten också dyker
upp som skalmodell. Det gäller även nya
Iveco Daily som nu finns i behändigare
format och dessutom i två olika skalor
beroende på vilket utrymme man vill ge
den i bokhyllan (eller hur lätt den ska
kunna hittas i leklådan). Som skala 1:43
kostar den 175 kr, och i skala 1:72 en
hundralapp mindre. Båda är tillverkade i
metall med hjul av plast.
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