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Förarstödet
runt armen
Kompakt
kupévärmare
Vintern och kylan kan hänga i sig ett bra tag
till så det är inte försent att investera i lite
värme. Kupévärmare Classic 1200W från
Calix ser snabbt till att igenisade bilkupéer
och nerkylda lastbilshytter blir behagliga
arbetsplatser. Vid minus 25 grader arbetar
värmaren med ett effektläge på 1 200 watt
och sänker effekten allt eftersom
temperaturen stiger. Calix Classic finns
i välsorterade biltillbehörsbutiker.

Scania presenterar en smart klocka som plockar
informationen från fordonets styrsystem för
realtidsuppföljning och analys av lastbilsflottan. Bland annat hämtas uppgifter om
bränsleförbrukning, effektiv körning och genomsnittshastighet. Den kan även ta
emot påminnelser om inkomna e-postmeddelanden, SMS och samtal. Men det
gäller verkligen att snabba på. I ett första skede tillverkar man bara 999 stycken.

Betydelsefull dekal
För alla åkare som trafikerar Tyskland och alla som kan tänkas
besöka landet med bil så tillkom vid årsskiftet ytterligare tre
miljözoner. Det gäller Darmstadt, Siegen och Offenbach som
nu inför kravet på miljödekal. I Schramberg och Münster gäller
enbart grön dekal. Saknar man giltig dekal kan man få böta 40
Euro och i Siegen 80 Euro. Miljödekalen kan beställas av DEKRA
Quality Management i Sverige och kostar 185 kronor med moms
och frakt. www.dekra-automotive.se

För fast
montering
Malux Sweden AB kommer med
två nya fordonstelefoner. Den
ena är Voyager, som man säger är
världens första 3G smarttelefon för
fast montering i fordon. Telefonen har
fysiskt tangentbord, 3,5-tums pekskärm
och är anpassad för Androidapplikationer.
Den har yttre monterad antenn för 3G/GSM och GPS för bästa
mottagning. Den andra nyheten heter Truckfone, även den
en telefon för fast montering. Stora knappar och
användarvänliga menyer underlättar användandet.

Tunga frakter på lätta bilar
Påbyggaren Berco presenterar en uppdaterad version av deras populära transportskåp Volymax
för VW Crafter. Det nya Volymax Ultra utlovas öka lastförmågan med 30 procent. Skåpet är
av sandwichkonstruktion med freonfri isolering i tak och väggar. Hjälpram i galvaniserat stål,
profiler och kantbeslag i naturanodiserad aluminium och bakstam helt i rostfritt material.
Bakgavellyften från Zepro drar sitt strå till stacken i form av en ny lättare hiss från Z-lyften.
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Det senaste runt
handleden
Har du bestämt dig för att hålla dina nyårslöften?
Hört talas om aktivitetsarmband? Garmin
har två på marknaden. Vívofit ger personliga
mål, registrerar framsteg och påminner när
det är dags att röra på sig. Den fungerar som
stegräknare och ger information om förbrukade
kalorier och självfallet tiden.
Vívosmart är snäppet vassare och kan dessutom vara uppkopplad mot smarttelefon
och påminner om inkommande telefonsamtal,
SMS, e-post med mera. Mer information på
www.garmin.com/vivo



Skruva i alla
vinklar
På verktygssidan har Bond Tools en
nyhet. Det är deras nya Vinkelbits
chuck ¼” BT225, för maskiner med
maximalt vridmoment på 57 Nm och
högst 2 000 varv/minut. Som namnet
antyder har den ¼” sexkantsfäste. Bitsfästet med snabblossningsfunktion
är roterbar i 360 grader och handtaget går att fixera i 0, 45 och 90 grader.
Vinkelbitschucken säljs via fackhandeln inom BIG‐gruppen.

Se upp i backen!

Lagligt trim
Ja, det mesta finns på nätet. Även en Sound Racer, en
manick som sätts i cigarettändaruttaget och som sänder
ut ljud som en V8, V10 eller V12 via FM-bandet. Varvtalet
följer hur mycket man gasar. Tyvärr låter nog ingen som
en diesel-V8 med raka rör, vilket skulle vara bra i tider
med Euro 6-krav där reningsverk och ljuddämpare inte
får kopplas förbi. 179, 50 kostar den på roligaprylar.se

Vintern är barnens tid och nu vill Mercedes
vara med och leka. Bobby-Benz Slide har
fjäderbelastad styraxel för komfortens skull och
måtten ligger kring 95 x 50 x 38 centimeter.
Åldersrekommendationen är 4 till 10 år och
max 60 kilo. På prislappen står 79,90 Euro
men det kan skilja länderna emellan.
Fråga hos din Mercedeshandlare.

Lastbilskörning i app
Car Transporter 3D från i6 Games som finns att ladda ner från Google Play kan vara
ett lämpligt tidsfördriv. I simulatorspelet kör man biltransport i stadsmiljö,
hämtar i och levererar bland annat lyxiga och supersnabba sportbilar i
15 spännande spelnivåer. Iveco Stralis är som bilden avslöjar ett av
fordonen man kan hantera i Car Transporter 3D.

Skrothantering med kraft
Andersen Contractor AB som är
återförsäljare för italienska Rozzi
presenterar nya skrotgripar i extra
förstärkt utförande. Polygriparna
tillverkade i Hardox har tjockare gods
på ramen, armar och tänder. RV 601
och RV 801 är en 600-liters respektive
800-liters grip. Vikten är 1 620 och 1 730
kilo för femarmsvarianterna men kan
även fås med sex armar. Griparna är
ämnade för maskiner mellan
22 och 35 ton.

Klarar spetsbyte
Idha Sweden AB lanserar nu
en uppdaterad version av IdhaOnline, deras webbaserade system
för att hantering av data från
digitala färdskrivare. Man är nu
först på marknaden med sitt system
som även kan registrera spetsbyte.
Man kan göra manuella inmatningar
av information i rapporterna som
förarbyte, start- och stoppland.
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