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Håller trycket uppe
Hos FOMA – Fordonsmateriel AB marknadsför man
nu Vigias automatiska däcktryckssystem för hjul
monterade på BPW-axlar. Vigia-systemet reglerar lufttrycket och
ser till att trycket bibehålls även om en liten punktering skulle uppstå. Då fylls
luft på från fordonets tryckluftssystem och samtidigt varnas om läckage. Systemet
reducerar problem med ojämnt däckslitage och hög bränslekostnad till följd av
felaktigt däcktryck, för att inte tala om den trafiksäkerhetshöjande aspekten.

Lysande nyheter
Diodhuset erbjuder en mängd
LED-ljus. En av de nya produkterna
för hösten är en markeringslykta
för takmontering. Lyktan har ett
helt transparent glas, vitt ljus och en
kromad sarg. Den låga profilen ger
ett lägre luftmotstånd utlovas det.
Man presenterar också en ny serie
LED-bars och extraljus från Ledson.
Ramperna finns i bredder upp
till 19 cm och fjärrljusen i
storlekarna sju och nio tum.

Skåpsläp för 42 ton
Mohlins Åkeri AB i Örkeljunga har fått levererat
ett femaxligt skåpsläp för 42 tons totalvikt.
Chassit kommer från Parator och skåpet med
öppningsbar sida kommer från Bussbygg.
Vikten är endast 12 640 kg. För övrigt är måtten
invändigt i skåpet 12,25 m längd, 2 475 mm bredd
och 3 220 mm höjd. Däcken har dimensionen
265/70R19,5.

Ljussäker utrustning
Ny tuffing
från Cat
För de som söker en robust
smarttelefon har Cat Phones
en nykomling. Bara namnet
Cat andas kraftfullhet och
stryktålighet. Den nya
smarttelefonen för folk som jobbar i
krävande arbetsmiljöer heter Cat S40
och är bland annat falltestad på betong
från upp till 1,8 meter. Bildskärmen
är anpassad för att kunna användas i
direkt solljus och teknik gör att den kan
användas med både handskar och blöta
fingrar. Priset ligger på 4 000 kronor
och en bit upp.
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En tålig handlampa med nödljusfunktion
är en nyttig nyhet från Malux Sweden AB.
HB15 LED är namnet på den. Indikeringslampor
avslöjar hur mycket energi som finns i batteriet
och när det är slut laddas den upp med 12, 24 eller
230 Volt. LED-Handlampan är damm- och
vattenskyddad med sin IP54-klassning.

Väderskyddat i skogen
Nu presenteras nya generationens Hi-Cab
kranhytter från Loglift/Jonsered med en rad
utförda förbättringar. Justerbara pedaler, mer
ergonomiskt säte, luftkonditioneringen skyddad
under golvet för att nämna något i raden. Nu kan
även KG Knutsons elektrohydrauliska styrsystem
väljas förutom beprövade Olsbergs.

 

En olja räcker
En ny motorolja för Scania och Volvo har tagits fram
av Mobil. Den heter Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
och ersätter Mobil Delvac XHP LE 10W-40 som utgår
ur sortimentet. Utöver föregångarens godkännanden
tillkommer ytterligare en rad godkännande. Det som
är speciellt med den nya oljan är att den har både
Volvo VDS-4 samt Scania Low Ash godkännanden,
vilket innebär att en olja räcker om man håller
med blandad märkesflora i vagnparken.

Lastarjätte för timmer
Finska SKS Toijala Works Oy presenterar
den nya generationens tolvtons TW
LogStacker timmertruck. I den nya
Kuro-serien finns nu RTD12C och
RTD12H med lastkapaciteter från
åtta till tolv ton och är utvecklade för
timmerhantering vid sågverk, lossning av timmerlass,
transporter mellan sorteringslinjer, lager och matare.
Modellerna är nyutvecklade från grunden men baseras på
gammal erfarenhet. Nämnas ska den speciella energienheten som
tillvaratar energin när bommen sänks eller under inbromsning.

Varmt
med garanti
Från Volvos merchandiseutbud kommer en nyhet inför
den kallare årstiden. En ny termosmugg i rostfritt stål
med Volvos klassiska järnmärke ingraverat väl synlig
och mittdel i svart gummi. Den har även insidan i
rostfritt stål vilket dess föregångare saknade. Muggen
rymmer 0,4 liter och utlovas hålla drycken varm i
över fem timmar. 129 kronor med moms kostar den
och den passar ju alla slags Volvofordon.

Ny ljusning
från öster
Jussinmäki har på tre år vuxit till att
bli Finlands största extraljus- och
arbetsljusåterförsäljare. Nu slår man sig in på den
svenska belysningsmarknaden med nätbutiken
jussinmaki.se, och marknadsför bland annat tre för
landet nya varumärken. Det är S-Vision och Bullboy
samt Walonia som är Jussinmäkis eget märke. Och
sortimentet utökas dag för dag.

Rulldäck året runt
Nyheter på däckfronten kommer från Nokian. Deras nya NTR
74S utlovas ge stabila köregenskaper under alla väderförhållande.
Däcket är utvecklat som ett släpvagnsdäck men kan med fördel
användas som styrdäck. En ny typ av mönster
spår i zig-zag med lamellering i mitten av
mönstret kännetecknar de nya däcken som
garanterar bra slitageform och även minskar
risken för att stenar fastnar i spåren.

Ny jätte från Palfinger
Under sommaren lanserade Palfinger en
ny generation av sin tunga kran i form av
PK 165002 FEG 7, en 125-tonmeterskran för
fordon i 32-tonsklassen. Den är ett ton lättare
än föregångaren PK 150002 och har 15 procent
högre lyftkapacitet. Även med jib är siffrorna
förbättrade, närmare 20 procent säger man. Med
jib PJ 240 är den maximala lyfthöjden 35 meter och upp till
40 meter med PJ 300L.
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