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Trafikdokumentation
Ett vittne vid en eventuell trafikolycka och ovärderlig
för ensamförare är bilkameran, en produkt som ökar i
popularitet år för år. Bilkamera.se har ett brett sortiment,
bland annat Fine Vu CR-21, en kamera med HD-upplösning.
Bildvinkeln är 119 grader och den är vinklingsbar 90 grader.
Med en inbyggd stötsensor kan parkeringsskador och
skadegörelse dokumenteras. Kameran kostar 2 400 kronor
på www.bilkamera.se och kan även fås med inbyggd GPS.

Rost som konst Användbar
reklam

Kärlek till en skrot, av Staffan Ekengren är en ny
bok fylld med fantastiska bilder från en sedan
länge nerlagd bilskrotverksamhet. Djupt inne i
värmlandsskogarna på gränsen till Norge finns
tusentals bilvrak från en tid då bilismen var
förknippat med optimism och framtidstro. Dessa
håller nu på att förenas med naturen och mycket
från den bilkyrkogården finns dokumenterat i både
text och bild. Kärlek till en skrot kostar omkring
260 kronor och den ska finnas i bokhandeln.

Bygg, lek och lär
I Lego Technics omfattande utbud finns en
liftdumperbil med container för de unga och
teknikintresserade som är sugna på att montera
själv. Det är en boggibil realistiskt utrustad
med bland annat backspeglar och sidoskydd.
Byggmodellen rekommenderas för åldrarna 10–16 år
och innehåller 948 bitar. Liftdumpern finns i
välsorterade leksaksbutiker där priserna ligger i
spannet strax under 700 upp till 800 kronor.

MAN släpper en ny serie väskor i sitt
merchandiseutbud. Det välkända lejonet är
den gemensamma nämnaren. Bland annat då en
laptopväska med axelrem. Priset för den ligger på
30:96 Euro. Eller varför inte en rymlig resebag i
storleken 55 x 30 x 20 centimeter för 29:27 Euro.
Till den, förslagsvis, en necessär försedd med krok för att kunna hängas upp.Det finns också
en dokumentväska för 13:16 Euro. Produkterna kan ordnas fram via återförsäljarnätet.

Fångar frekvenserna
Få saker gör en så frustrerad som dålig
uppkoppling. För att få bättre möjlighet
att använda mobilt internet även på
landsbygden där mottagningen ofta är
dålig erbjuder nu Malux AB lösningar.
Det är antenner som nu även kan ta in
signaler på det lågfrekventa 4G bandet. Det är då Smartdisc-antennen för 4G och den
robusta Lpca-multifunktionsantennen som dessutom är jordplansoberoende.
Båda antennerna är IP67-klassade. Mer om dessa på www.malux.se

För alla smaker
Har du kramat en lastbilschaufför idag?
Kanske är det en t-shirt som kan passa vår målgrupp.
Tröjorna finns i olika färger och storlekar för alla
åldrar. Just denna variant kostar strax över 200
kronor. Det finns en mängd olika tryck att välja
mellan och trycken kan fås på ett stort urval
produkter. Allt från muggar och nyckelringar till
slipsar och hundtröjor. Gå in på www.zazzle.se
för att se mer.
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Utan att sticka ut

Nytt på fötterna
Ejendals presenterar den nya
skyddsskokollektionen från
Jalas – Exalter 2 som finns i
fem olika modeller. Förutom de
sedvanliga skyddsfunktionerna
utlovas komfort och bekvämlighet.
Skornas sulor är tillverkade i
oljeresistent, antistatisk och
värmebeständigt nitrilgummi. De har ett hygieniskt polyamidfoder
som är antibakteriellt behandlat för att skydda mot lukt. Skorna finns i
skyddsklasserna 01, S1 och S3. Mer om Exalter 2 på www.ejendals.se

Filmkändis på magen
Volvo har i sitt sortiment en t-shirt med motiv
från en välkänd scen ur den världsvitt omtalade
och välklickade reklamfilmen med Jean-Claude
Van Damme och två Volvo FM.
Volvos järnmärke återfinns i nederkant om någon
skulle tveka på lastbilarnas fabrikat. Materialet
är rakt igenom ekologisk bomull och den finns
i storlekarna S till XXXL så att de ska passa de
flesta. Priset är 179 kronor med momsen.

Med eller utan sladd
Mer miljövänligt kan det väl inte bli? Epton Trading lanserar en
ny generation elbilar från Clubcar. Det är Carryall som bygger
på Clubcars 30-åriga erfarenhet av att tillverka elbilar. Den nya
modellen har ny design och
konstruktion. Den utlovas också
erbjuda ökad räckvidd samt
bättre lastförmåga och komfort
än sin föregångare. Och har
man ont om kontakter så finns
Carryall även med en 14-hästars
bensinmotor. Mer information
på www.clubcar.se

Häll lätt

Trådlöst ljud
Kala AB marknadsför Supertooths sladdlösa
hörlurar för mobiltelefoner. Förutom att lyssna
på musik med stereolurarna fungerar de även
som handsfree då den har inbyggd mikrofon.
Supertooth Freedom väger 200 gram och har
mjuka kuddar. Räckvidden är tio meter.
Från lurarna kan man byta ljudspår, höja eller
sänka volymen samt svara på telefonsamtal.
Priset är 1 379 kronor med moms och finns på
www.kala.se.

Calix som har levererat motorvärmar
system sedan 1950-talet erbjuder
marknaden en ny inbyggnadssats för
intagskabeln som kombinerar både
design och funktion. Den monteras på
ett diskret sätt och smälter in i bilens
design utan att försvåra åtkomligheten för anslutningskabeln.
Rekommenderat cirkapris är 120 kronor inklusive moms och
den marknadsförs bland annat av KG Knutsson.

Foto: Kala AB

Ett sätt att slippa hantera tunga dunkar
och riskera söl är att investera i en
dunk-/fatvipp. Nima AB har en
variant som kan användas både till
20-liters plåthinkar och 25-liters
plastdunkar.
Den kan monteras på vägg eller golv.
Som alternativ finns hjul som tillbehör
att montera på benen för att göra den
mer flyttbar. 720 kronor kostar den
och finns på www.nimaab.se

Uppladdningsbar och godkänd
Att tillfälligt sätta upp varningsljus och ändå slippa elkablar inklämda i dörrspringor är nu möjligt.
HBA Fordonsteknik AB har fått sitt batteridrivna varningsljus LM3000 Sputnik, godkänt
enligt ECE R-65 kategori T. Varningsljuset med sina högintensiva lågeffektlysdioder har en
drifttid på närmare två timmar. Därefter laddas den upp i tolvvolts cigarettändaruttag.
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