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Amerikansk tid med Kenworth

Riktat ljus

De amerikanska lastbilsfabrikaten håller med ett omfattande
merchandiseutbud för alla smaker. Vad sägs om en analog vägg
klocka med neonbelysning och den välkända Kenworth-loggan
i urtavlan, allt omringat av en kraftig kromring. Spikar man upp
en sådan hemma på väggen så kan man vara rätt säker på
att man visar tiden med egen finess. Priset för klockan
ligger på 79.95 dollar. Detta och en hel massa
annat hittas på www.shopkenworth.com

En ny handstrålkastare från
Maxtel har gett sig in på belysnings
marknaden. Belysningsarmaturen
håller fyra stycken 6 W ljusdioder
som ger 2000 lumen men håller
energiåtgången på 24 W.
Omställningsval mellan fyra effekt
lägen och två ljusbilder, lång- eller
spridd ljusbild. Den drivs av ett
litium-jon-batteri eller direkt till
fordonets cigarettändaruttag.
Allt levereras i en praktisk väska.
Maxtel marknadsförs av HBA
Fordonsteknik AB.

Verklighetstrogen
underhållning
I Scanias shop hittas ett pc-spel eller simulator som det kallas. Här ges
möjligheten att hemifrån få testa sina kunskaper i att manövrera ett
fullastat Scania-ekipage, ta sig igenom trånga passager, backa med trailer
och mycket annat. Utmaningarna är bland annat tagna från den riktiga
tävlingen Young European Truck Driver. Priset är 250 kronor.

Sorteringsverk för jord
Ls 300 PD är ett nytt jordsorteringsverk från Maskin Mekano
utvecklad speciellt för sortering av kladdiga material. Bandmataren
är 1200 mm bred. De branta sidorna i kupan och att sikten har
ett aggressivt slag förhindrar att materialet fastnar. Verket är
lättåtkomligt för rengöring. Ls 300 PD drivs av en inbyggd diesel
generator som arbetar på låga varv och förbrukar omkring 4 liter
per timme.

Egen design
Verktygsboden har nu släppt sin specialdesignade Pela
verktygsvagn och verktygslåda som kan användas var
för sig eller i kombination. Den är resultatet av ett
samarbete med den lovande roadracingföraren Filip
Backlund från Västerås, som varit med att ta fram det
egendesignade skåpet. Filip kör Kawasaki och det är
där de gröna inslagen kommer in. Mer om Pela
verktygsvagn på www.verktygsboden.se
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Underhåll i
Legoland
När tjälen gått ur vägarna krävs en del underhållsarbete, så
även i Legoland. I Lego City-serien finns en boggibil med
tippflak och medföljande vägarbetsgubbar vilka visserligen
inte bär godkända varselkläder för arbete på väg, men i
Legoland råder andra regler. Åldersrekommendationen är
5 till 12 år men troligen kan många äldre tänka sig att hjälpa
till med bygget. Priset ska ligga strax under 250 kronor för
satsen som finns i handeln.

Michelin för fjärrtrafik
Michelin presenterar en ny däckserie för tunga fordon
anpassad för fjärrtrafik. Michelin X Line Energy – utlovas
av tillverkaren ha överlägsen bränsleeffektivitet och andra
egenskaper som ska kunna möta fjärrgodsåkeriernas behov.
Uträkningar har gjorts som visar att ett fjärrekipage som kör
200 000 km om året kan få ner bränslekostnaden med 8 500
kronor om året med X Line Energy däck.



Regummering
för tuffa krav
Nokian Tyre släpper till våren en ny
drivregummering för riktigt tuffa förhållande.
Det är Nokian Noktop 86, särskilt anpassat för
krävande off-road-förhållande. Slitbanan har en
gummiblandning som bättre ska motstå stick- och
skärskador. Mönstret är grovt och breda spår
ger bra rensningsegenskaper lovar Nokian.
Noktop 86 är avsedd för stommar av
dimensionerna 315/80R22.5 och 13R22.5.

Näringslivets
storfamilj i fokus

Åter till naturen



För de som gillar
gamla bilar och då
sådana som är långt
ifrån i ett perfekt
nyskick så finns
boken – Här slutar
allmän väg. Boken
är full av mysiga
bilder på rostiga
och övergivna bilar
som glömts bort på
en bilskrot någonstans i de värmländska skogarna.
Bilderna är tagna mellan åren 1992 och 2010. Bild
texterna är tagna ur bilbroschyrer från den tid då
bilarna var nya och glänste av krom och färg som
knappt torkat.

Ett tips på dvd-fronten är en historisk dokumentär
om den inflytelserika finansfamiljen Wallenberg,
som i över 100 år kontrollerat en stor och viktig
del av börsen och det svenska näringslivet.
Industriföretag som Scania, SKF, Astra, Stora, ABB
och Elektrolux är några i raden av framgångsrika
bolag som Wallenberg kontrollerat.
Dvd:n om Wallenbergdynastin släpptes redan
2007 och börjar utgå ut sortimenten, så passa på.

Lätt pallvagn
Kontorsvaror.se marknadsför en hydraulisk gaffellyftvagn eller av de
flesta kallad pallyftare. Det är modellen DF 1600 som just nu finns på
kampanj. Lyften väger endast 50 kg och är garanterad för 1 600 kg.
Maximal lyfthöjd är 190 mm och längden på gafflarna är 1 150 mm.
Boggihjulen är av polyuretan för tyst gång.
			
Priset är 1 690 kr plus moms
			
och finns på www.kontorsvaror.se

Anpassad
för kabeltrummor
Hammar Maskin AB presenterar en sidlastare för
transport av kabeltrummor. Hammar 155 H har
tagits fram för lättvindig transport av kabeltrummor
inom kraftledningsindustrin. Dessa kan nu
transporteras från fabrik direkt ut till arbetsplatsen
utan omlastningar och behov av mobilkranar.
Modellen har hydrauliskt utskjutbara trumstöd.
Tjänstevikten på sidlastaren är 11 740 kilo och
lyftkapaciteten är 36 ton.

Navigator med kamera
Safedriving erbjuder nu en GPS med el-visirkamera och ny Europakarta med över 48 länder
inklusive Ryssland. Upp till fyra kameror kan anslutas till enheten. Den är också utrustad med
finesser som Bluetooth, bildvisning, video- & musikspelare, E-book och FM-sändare. Priset är
7 885 kronor plus moms, och som medlem i Sveriges Åkeriföretag erbjuds du också en generös
rabatt så glöm inte att meddela detta vid order. Mer på www.safedriving.se
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