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Säkrare dockning
Hörmann erbjuder system för logistiklösningar.
Nyheter på tillbehörsområdet är inkörningshjälpen
”Light Guide” som underlättar dockning till lastbryggan
med hjälp av LED-teknik. En annan nyhet är
påkörningsskyddet ”Intelligent bumper¥ HIB-Pro
som vidareutvecklats. Genom en sensor i portspåret
överförs signal till trafikljussystemet så föraren får en
signal när hela processen är avslutad. Om fordonet
avlägsnar sig från bryggan i förtid larmar systemet.

Snyggare montage
HBA Fordonsteknik AB tar fram ett sortiment
blixtljusfästen som är fordonsanpassade. Dessa
monteras i grillen utan att några hål behöver
borras. Fästena passar HBA:s riktade blixtljus.
I dagsläget finns monteringssatser till VW
Transporter T5 och Mercedes Sprinter, men
utveckling av fästen till andra fabrikat och
modeller fortgår.

Dra åt de riktigt stora skruvarna
Nu ska det bli lättare att hitta stora
verktyg och slippa hitta på egna nödlösningar för att lossa exempelvis stora
skruvförband.
Kamasa Tools har lyssnat på gruv- och
skogsindustrin som efterfrågat handverktyg av större storlekar.
Blocknycklar finns nu upp till 65 mm,
ringnycklar upp till 90 mm, slagnycklar
upp till 100 mm, krafthylsor upp till
95 mm och insexnycklar upp till 19 mm. Dessutom har en 600 mm skiftnyckel
tagits fram. XL-verktygen finns i välsorterade verktygsbutiker.s via fackhandeln
inom BIG‐gruppen.

Lättskött fälg står pall för saltet
Den välkända tillverkaren av smidda aluminiumfälgar – Alcoa – lanserar en tåligare och
mer lättunderhållen fälg för lastbilar. Det är den nya ytbehandlade fälgen Dura-bright
EVO som jämfört med sin föregångare med XBR-tekniken utlovas vara tio gånger tåligare
mot korrosion från vägsalt. Dessutom ska den ha tre gånger bättre motståndskraft mot
kemikalier som förekommer i rengöringsmedel och kan därför tvättas med ett större
urval av tvättmedel.
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Väghjälps-app nu
ännu bättre
Appen Väghjälp
som ges ut av
SMB Försäkring
och idag nyttjas
av 25 000
användare
uppdateras.
Användarvänligheten i menyer och
funktioner har förbättrats i den nya versionen.
Andra nyheter är sökfunktionen riktad till
el- eller gasbilägare för att de lättare ska kunna
hitta närmaste tankställe för fordonsgas eller
laddstolpe. Andra funktioner är en förbättrad
skadedokumentation, notisfunktion och en liten
checklista inför korta eller långa bilturer.

Kollektivtrafiken i
backspegeln
Varför inte slå sig ner en stund
med en film om Volvobussar
från 1970-talet?
I tre olika färgfilmer ur Volvos
historiska arkiv presenteras
Volvos bussprogram och
ledbussarna på B58-chassi.
Speltiden är 45 minuter
och DVD-skivan kostar
170 kronor på Trafiknostalgiska Förlaget
www.tnf.se



Surra säkrare
med indikator
Tenmet i Linköping introducerar ett hjälpmedel
inom lastsurrning. Sträckindikatorn Tenmet
500 anger sekundsnabbt åtdragningskraften i
ett spännband.
Hittills har chauffören eller terminalpersonalen
i regel fått förlita sig på sin egen bedömning,
men med sträckindikatorn ges en tryggare
indikation på surrningen. Mer information
finns på www.tenmet.se

Fler kilon på
Hilux-flaket
Den populära och storsäljande pickupmodellen
från Toyota – Hilux – får nu ökad lastförmåga.
Den tillåtna maxlasten ökar med 350 kilo till 995
kilo. Modellerna som omfattas är D- och X-cab,
alltså dubbelhytten och den halvlånga hytten på
modeller tillverkade efter februari i år. Hilux med
den korta S-cab får däremot ingen ökad lastförmåga.
Modeller tillverkade efter augusti 2010 kan dock
konverteras till den högre lastkapaciteten.

Planera transporterna gratis
Sendus Sverige AB erbjuder nu åkerinäringen ett mobilt
transportplaneringsverktyg kostnadsfritt. Sendus Fleet är
utvecklat tillsammans med ett antal åkerier och budfirman
Ryska Posten. Det erbjuder enkel transportplanering och
fakturering från både webb och smarta mobiltelefoner.
Applikationen hämtas från App Store och Google Play.
Närmare information finns på www.sendusfleet.com

För dig som vill slippa lösa skruvar
Så blir du tankad
från pumpen
I kategorin onödiga men kul prylar finns en
bardispenser i form av en bensinpump av klassisk
modell med den riktigt gamla Esso-loggan.
Bensinpumpen fyller du med valfri dryck för
ett garanterat uppskattat inslag vid barskåpet
eller varför inte
använda det i
köket för matolja.
Behållaren rymmer
1 liter vätska och
storleken är
48 x 13 centimeter.
Den kostar 279
kronor på www.
nostalgican.com.

De flesta är nog bekanta i besväret att hålla ordning på bult, brickor och muttrar
när man skruvar i bilen. Eller att behöva stoppa munnen full med spik, gips- och
trallskruv när man fixar med sommarstugan. Nu finns
en lösning i form av ett handledsband med inbyggd
magnet. Det kardborrelåsta bandet ser till att skruvarna
finns i närheten när de behövs. Handledsbanden säljs
bland annat på www.bluebox.se och www.presenttips.com
och kostar under 200 kronor.

Äntligen en
mikrovågsugn!
Ellbe lastbilsinredning erbjuder nu en
mikrovågsugn för yrkestrafiken. Tidigare
tillverkade Samsung mikroskåp för 24 volt,
men sedan de upphörde med detta stod marknaden
under en period utan. Ellbe har nu en leverantör och kan erbjuda RoadMaster
Food Express som ska klara vibrationer, kyla och fukt. Den säljs hos flera
lastbilsåterförsäljare och på www.ellbe.se där priset är 6 995 kronor.
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