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Omställbart
varningsljus
Hellas K-LED 2.0 F blixtljus har funnits på marknaden
ett tag men kanske har några förbisett den. Det är
ett kompakt och effektivt LED-varningsljus som är
omställbart mellan blixt- eller roterande ljusfunktion.
Den finns för fast- eller för stångmontering men också med magnetfot och stickproppförsedd spiralkabel. Till fakta hör att den är IP67-, ECE- och ADR-klassad. Effektförbrukning är bara 30 Watt.

Bättre utnyttjande
av kapaciteten
Nostalgin flödar 2014
Nu var det återigen dags för ett nytt år, och varför
inte hänga upp en kalender från Alutrans? Som
brukligt även detta år, det åttonde i ordningen, är
det gamla originalfotografier på lastbilar från 50- till
80-talen som får minnena att vakna. Bilderna kommer från Stefan Anderssons unika samling. Kalendern har måtten 48 x 34 centimeter. Beställning görs
från www.alutrans.se och priset är 220 kronor plus
frakt, och vill man ha någon av de tidigare kalendrarna så finns de också.

Laddar utrustningen
Dometic Waeco har bland alla fordonsprodukter
en universal laddare för olika bärbara enheter.
Den är dessutom kompatibel med de flesta laptop,
mobiltelefoner, mp3-spelare, navigatorer med
mera.
Den kopplas till 12 eller 24 volt och har automatisk
spänningsreglering. Laddaren levereras med fäste
och en rad olika kontakter och laddningspluggar.
Kostar runt tusenlappen och mer information
finns på www.waeco.se
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Trackntrace Svenska AB presenterade i dagarna
sin nätbaserade tjänst Cargospace 24, ett
onlinesystem med positioneringstjänst
ställt till köpare och säljare av transporter.
Systemet ska minska tomkörningar och
öka fyllningsgraden på transporterna och
därmed ge bättre miljö och transportekonomi. Det är en användarvänlig gemensam
portal vilken bara kräver ett fåtal knapptryckningar för att köpa eller sälja en frakt.
Mer information på www.cargospace24.eu

Matrastens följeslagare
MAN blir allt vassare på sin kringförsäljning, här en
praktisk lunchbox för de yngre. Matlådan är tillverkad
i tålig plast och måtten är 16 x 16 x 5 centimeter.
Under det lastbilsprydda locket döljer sig fyra fack
att fylla med allt från köttfärssås och spaghetti till
morötter och gurka. 5,88 euro är priset för boxen.

Vägtrygghet i app
Irezq erbjuder en app som larmar vid en
trafikolycka. Sensorer i smarttelefonen känner av extrema stopp och meddelar Irezq:s
larmcentral som genast ringer upp. Om
användaren inte svarar går larmet vidare till
SOS Alarm. För de som har SBM Väghjälp
finns möjlighet att prova appen gratis under ett år, och sedan
kostar den 65 kronor om året. Se mer på www.sbmfordon.se. Andra kan
prova den en månad gratis. Irezq kan antingen hämtas på Appstore eller
via www.irezq.se



Mobilt till mobil

Ljus i mörkret

Monkey Business har tagit fram en mobiltelefon
hållare utformad som en lastbil. Lori Load är
namnet och den håller smartphones, vanliga
mobiltelefoner eller mp3-spelare på plats. Lastbilen är gjuten i metall och har detaljer i plast.
Den finns som röd, blå, grön eller svart.
Måtten är 10,8 x 6,2 x 8,6 centimeter, priset är
159 kronor och kan beställas från www.bluebox.se

Lite ljus lättar alltid
upp stämningen i
vintermörkret.
Diodhuset
erbjuder en
bakgrundsbelysning till
Volvoemblemet i fronten.
Den skruvas fast
på järnmärkets
plats och emblemet
gängas sedan dit igen.
Denna ljusa idé passar såväl nya som gamla
generationen FM och FH. Priset ligger på
1 595 kronor och hittas på www.diodhuset.se

Dubba själv
I de fall det är tillåtet kan det knappast skada
med några extra skruvdubb i däcken. Bestgrip
erbjuder skruvdubb i olika storlekar. Exempelvis
Bestgrip 1350 med utstick på 2,4 millimeter och
en spetsdiameter på 2,5 millimeter – en dubb som
passar i lastbilsdäck och enligt tillverkaren ersätter
snökedjor. Du hittar dem på www.best-grip.se

För utomhusbruk

Forskare vet det mesta – till exempel att
närmare hälften av all kroppsvärme går ut
genom huvudet.
Med detta i bakhuvudet känns det inte fel att
ge lite gratisreklam till Scanias nya vintermössa, en riktig klassiker med öronlappar
och foder i polyester. Priset är 295 kronor.



Huvudsaklig
klassiker

Procurator marknadsför Worksafe Eco 24 som
riktar sig speciellt till utomhusarbetande yrkesgrupper.
Handsken är tillverkad av ett
syntetiskt läder med membran
av det vattentäta Porelle,
vilket gör att den
både andas, är mjuk
och torr. Helfodret
av polyester håller
handen varm och med
sitt Hi-Viz-material
och reflex syns den väl.
Mer om produkten på
www.procurator.se

Kopplat för tryck
Snabbkopplingsföretaget Cejn presenterar en ny hydraulkoppling för de tuffaste jobben inom
entreprenad och demolering. TLX-serien är en ”heavy-duty” snabbkoppling för höga krav på
chockflöden och tryckimpulser. Twist-lock ser till att kopplingen är spillfri. TLX-kopplingen
finns i storlekar från 3/4" till 1 1/4". Mer information och fler kopplingar på www.cejn.se
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