

smått & gott

bosse.norvinge@akeri.se

Ladda med vattenkraft
Nu kan man ladda telefonen med vattenkraft. Ja, inte
riktigt men det ser i alla fall ut så. Itap är en laddare till
Iphone eller annan enhet som drivs via usb. Det ser ut
som en vattenkran och man slår på strömmen genom att
vrida på kranen. Den lyser blått när den är påslagen
och rött när den är avslagen. Priset är knappt
200 kronor. Mer information och annat
krimskrams på www.roligaprylar.se

ADR-godkänd
Nyköpingsföretaget Miljö & Cisterninstrument
för Drivmedelsanläggningar AB, eller bara mcd AB
lanserar nu den första dubbelmantlade och
ADR-godkända transporttanken för bränsle.
Transporttanken är tillverkad i plast och rymmer
430 liter. Pump, fyra meter slang, automat
pistolhandtag, nivåmätare och avluftning
medföljer vid leverans. Vikten är låga 110 kilo
och den kan kopplas till 12, 24 eller 220 volt.
Mer på www.mcd.se

För tuffa tag
i sandlådan
Vem vill inte ha en Scania R 560 6x4 tungdragare
med treaxlig maskintrailer på vilken det står
en Caterpillar bandschaktare. Trailerekipaget
går självfallet att koppla isär och ramperna fällas ner. Maskinen har höj-, sänk- samt tiltbart
schaktblad och fungerande kratta. Skalan är 1:16
och ekipaget mäter 86,5 centimeter i längd
och 26 centimeter i totalhöjd. Modellen
rekommenderas från 3 år och priset
hamnar på 730 kronor hos Scania.
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Manikyr
med bilens lacker
Biltillverkarna håller många gånger med ett
omfattande sortiment reklamartiklar. Ur
Mercedes-Benz utbud kan man till och med
köpa nagellacker i bilens nyans.
Förpackningen innehåller tre åttamilliliters
flaskor och färgerna är tre av de som finns
till Mercedes nya A-klass – Jupiterröd,
monolitgrå metallic och söderhavsblå metallic.
Paketet kostar 255 kronor och finns hos Mercedes-Benz återförsäljarnät.

Behändig hjälpstart
Safedriving marknadsför nu Multistartern, en
batteridriven multifunktionsstarthjälp som ryms i
handskfacket. Den startar din bil, MC, åkgräsklippare,
snöslunga eller snöskoter. Dessutom laddar den mobil
telefoner och laptops. Multistartern har ett Litium/
Polymer-batteri på 12 000 mAh och som hjälpstartare
avger den en strömpik på upp till 400 A vid start
ögonblicket. Den har en kapacitet att starta bensinmotorer upp till 3,2 liter
fler än 20 gånger per laddning. Mer på www.safedriving.se

Vägarnas klassiker
Engelsmannen Patrick Dyer har skrivit en rad
böcker om klassiska lastbilsmodeller. At workserien behandlar Volvo F88/89, Volvo F10/12
och Scania LB110/140-LB111/141. Dessutom
de på våra breddgrader inte helt okända DAF
2800/3300/3600 och Ford Transcontinental.
At work-serien är författad på engelska och innehåller en mängd
fotografier. Böckerna finns bland annat hos Margie Bookshop där den
kostar 395 kronor.



Ersättaren bakåt

Redo för
el-lastbilar

Xenonkungen erbjuder ett sätt att uppgradera
ditt backljus på både person- och lastbilen.
Med deras 10 watts Cree diodlampa med
reflektorlins utlovas en helt annan bakåtsikt i
mörkret. Den har en BA15S-sockel och ersätter
den vanliga 21 wattare med ett energisnålare
alternativ som utlovas motsvara en 80 wattare
i ljusstyrka. Ett års garanti lämnas och den kostar 175 kronor styck.
www.xenonkungen.com är platsen att göra beställningen på.

Till fler dumprar

Transics tror på en ökad tillväxt inom elbilsmarknaden och anpassar sin fordonsdator till
elfordonen. Det är efter en order av holländska
kooperativet Combipakt UA som låtit installera
TX MAX GO som Transics bland annat tagit
fram en extrafunktion att kunna övervaka
och larma via
både sms och
sitt backofficeprogram om
uppladdningen av
bilarna avbryts.

Michelins Xadn+ i dimensionen 29,5R25 anpassad
för midjestyrda dumprar presenterades redan
för ett år sedan. Men nu kommer den i två nya
dimensioner – 23.5R25 och 26.5R25. Det innebär
att fler typer av midjestyrda dumprar kan börja
rulla på dessa. Michelin lyfter fram den minskade
miljöpåverkan på däcken då bland annat 18 kilo
mindre råmaterial används till Xadn+ än hos sin
föregångare Xadn.

Lösning som löser
AdBlue-inblandningen för med sig en risk. Det kan av
de svårlösliga biprodukterna bildas klumpar som i
sin tur fastnar i avgassystemet och
riskerar att slå sönder katalysatorn,
något som för med sig stora
kostnader. Men mot det här
finns en lösning bildligt talat.
Proppabort som bygger på en
patenterad uppfinning ska
reducera risken för klumpar.
Detta genom att tillsatsmedlet
gör att urean omvandlas till
enbart ammoniak. Proppabort
marknadsförs av Arom-dekor
kemi AB.

Nya på marknaden
ProfTool Europe AB lanserar nytt
varumärke – Exelar med flera olika
montage- och arbetshandskar i sitt
produktprogram. En montagehandske
är tillverkad i skummad Nitril, några är
av getnarv, ett getskinn och med ovandel
av bomull eller nylon och en modell är
tillverkad av syntetläder, lycra och neopren.
Arbetshandskarna säljs via fackhandeln
inom BIG‐gruppen.



Blankt och snyggt
Kama Produkter ligger inte långt efter med att erbjuda produkter till nya bilmodeller.
Till Ford Transit Custom finns ett brett urval av tillbehör i blankpolerat rostfritt stål
för att styla upp transportbilen.Det finns bland annat två sorters frontbågar, frontrör,
sidebars, takrails och olika typer av fotsteg för att lätt ta sig in i skåpet.
Mer information på www.kamaprodukter.se

SVENSK ÅKERITIDNIN G N R 3 • 2 0 1 4

73

