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Regummering
för tuffa krav

Lejon fixar drickat

Mot motljus
Smartasaker.se erbjuder bilförare en kompletterande solskärm att sätta på befintligt
solskydd. Det är vid körning i motljus som
den extra solskärmen visar sin styrka. Den
är tillverkad av transparent termoplast och
skyddar mot UVA- och UVB-strålar. Vid
svårare ljusförhållande används den patenterade gliddelen – Sun Terminator.
Solskärmen passar i de flesta fordonen och
priset är 249 kronor på www.smartasaker.se

Vad kan man använda ett förkromat lejon i metall
till?Förutom att det är M.A.N:s logga så är den
passande nog konstruerad att kunna användas som
flasköppnare. Nyckelring medföljer. Storlek en är
ungefär 90 x 56 mm, priset 5,75 Euro plus frakt och
den hittas i det omfattande merchandiseutbudet hos
M.A.N..

Nya smörjoljor
Swea Energi introducerar ett eget sortiment med smörjmedel och
kan med det erbjuda sina kunder ett komplett utbud av oljebaserade produkter.
Deras filosofi är att underlätta för kunden och har därför tagit
fram en serie smörjmedel där det klart framgår till vilket användningsområde produkten rekommenderas. Med en patenterad pip
på 20-litersemballagen underlättas också själva påfyllningen.
Sortimenten omfattar inledningsvis ett 20-tal olika smörjmedel.

Automatväxlad
skruvdragare
Panasonic Tools presenterar en
nyhet bland borrskruvdragare.
Det senaste är den automatväxlade
EY 7443 med en växellåda som
känner av motståndet och anpassar
maskinens varvtal därefter, nästan som en
automatväxlad bil. Automatiken ska ge en
effektivare drift med färre arbetsmoment.
Den har även en ”kick back”-funktion, som
förhindrar att maskinen plötsligt slår eller hugger om den
skulle köra fast. Panasonic EY 7443 väger bara 1,85 kg.

Enklare rengöring
Äntligen så finns det en behagligare lösning när det gäller fönsterputsning än alla besvärliga kroppsställningar för att komma åt, speciellt i
personbilen eller lättlastaren. Nymix
AB marknadsför nu Carwick – Car
Window Inside Cleaner, för rengöring av rutornas insidor. Med sin
mikrofiberduk slipper man besvärande ränder och hinnor. Skaftet är
förlängbart till 30 cm.
Priset är 139 kronor och den beställer
från www.nymix.se
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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

Ny eltruck
från Toyota
Toyota Material Handling Europe är i
startgroparna på att lansera sin nya
elektriska motviktstruck Toyota Traigo 80. Den nya 80-voltsmodellen
utlovas ha en rad förbättringar jämfört med föregångarna. Traigo 80
kompletterar den befintliga Traigo-serien med elektriska motviktstruckar och samtliga modeller är utrustade med Toyotas elektriska
AC-motorer. Försäljningen börjar senare under året.

FH för de unga
Volvo ger även sina yngre anhängare en möjlighet att köra den
nya Volvo FH, om än i något mindre format än den äkta varan.
Volvo FH16 R/C Truck är en radiostyrd tvåaxlig dragbil och
treaxlig skåptrailer med Volvos demolackerade europaekipage
som förebild. Fjärrkontroll tillhör självklart och lastbilen har
funktioner som startljud, signalhorn och lampor. Hela ekipaget
mäter 60 centimeter
i längd och
priset är
679 kronor.

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. Bildtexterna 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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