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För en smidig sophantering

Nytt om gammalt
Det finns nog en och annan som har boken Farväl
till macken i sin hylla. Men saken är den att det nu
finns en ny upplaga av boken. Farväl till macken,
med tilläggsnamnet Med det mesta för samlaren,
berättar om bensinstationens utveckling, om de
olika logotyperna och mycket mer. Det som är nytt
är en avdelning i boken som beskriver den stora
mängden reklamartiklar som dök upp i samband
med bränslebolagens hårda marknadsföring under
50- och 60-talen. Boken ges ut av Trafiknostalgiska
Förlaget och kostar strax över 200 kronor.

Liten och smidig leksak
För inte så länge sedan
presenterades Iveco
Eurocargo med de nya
Euro 6-motorerna.
Nu finns också deras
promotionmodell som
tål att lekas med även
om den är liten i sin
H0-skala 1:87. Bakom
den röda hytten sitter ett skåp märkt med
företagsnamnet. Priset är sänkt från 2,89
till 1,31 Euro, vilket är under 15 kronor.
Hör med Iveco-återförsäljaren om de
har den eller kan ta hit modellen.

Två nya små sopbilsaggregat presenteras på den svenska marknaden av Czech Engineering AB. Det är LN och LN Bio upp
till sju kubik, konstruerade för sophämtning där traditionella
sopbilar inte tar sig fram. De är därför anpassade för lastbilar upp
till cirka åtta ton. Behållarna tillverkas av slitstarka plåtdelar
och profiler och för LN Bio är de tillverkad av korrosionsbeständigt kromnickelplåt och
profiler. Behållaren är sluten och vattentät i sin nedre del, vilket gör det möjligt att hämta
aggressivt bioavfall och våtavfall.

Innerbelysning i sortimentet
HBA Fordonsteknik AB har ett omfattande sortiment av lysande
produkter. LED innerbelysningar är en del av detta och en av nyheterna
är en rund innerbelysning för placering i skåppåbyggnadernas tak.
21 stycken SMD-dioder ska ge hela 420 lumen. Håldiametern är 160
millimeter och den bygger bara 3,2 millimeter när den är monterad.

Tålig teknologi
Forest it Design är en av Europas distributörer av
ruggade mobila datorer, mätinstrument samt GPS/
GNSS-lösningar. De lanserar nu Fids-serien, deras
eget varumärke i en serie robusta mobila datorer och
mätutrustning för professionella användare i fält och
industri. Serien innefattar sex ruggade fältdatorer, två
All-in-one PC, en fordonsdator och en Notebook.
Mer på www.forest-it.se

Stylat till Streamline
Plastskärmar i Nyköping AB vars avdelning för tunga fordon tidigare hette Lastbilstillbehör.se
har nu bytt namn till Truckstyle Sweden. Dessutom har de tagit fram solskydd för Scania
Streamline. Det är nio centimeter lägre än originalen och har uttag för sju positionsljus
och två extraljus, men kan skräddarsys med
hur många uttag man önskar. Solskyddet
monterar man på några minuter på
originalöverdelen. Priset är 3 995 kronor
plus moms och info hittas på
www.lastbilstillbehör.se

Osynlig märkning intresserar byggbranschen
Eurosafe Security Solutions AB erbjuder ett stöldmärkningssystem som kopplar objekten till sin ägare.
Det är Smartwater märk-DNA, en osynlig stöldmärkning som är svår för tjuven att upptäcka. Sveriges
Byggindustrier har nappat på systemet och tecknat ramavtal. De erbjuder nu medlemmarna möjligheten
att med specialanpassade paket kunna stöldmärka sina maskiner och redskap till fördelaktigt pris.
För mer information: www.eurosafe.se
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Samlat innehåll i
chaufförspaket
En mer optimal present till en förare av
Volvolastbil finns väl inte?
Ett drivers kit från Volvo innehållande
utvalda produkter ur merchandisesortimentet
förpackat i en låda formad som en liten väska. Innehållet består av bra-att-haprylar som Volvo Drivers Performance armbandsur och solglasögon samt en
snygg Volvo Trucks Heritage Shell jacka. Dessutom en samlarmodell i skala
1:87 av ett FH16 trailerekipage. Priset är 2 669 kronor med moms.

Cool kyl håller kallt
Hålla drickan kall och bevara smörgåspaketet
ätbart även i sommarvärmen. Från
däcktillverkaren Goodyear finns en kylbox i
härlig retrostil. Den är i stål med aluminiuminsida.
Måtten är 330 x 254 x 330 millimeter.
En inbyggd kapsylöppnare finns där också.
Den köps på internet där den kostar runt 530 kronor
i Euro om inte din däckleverantör kan ordna en beställning.
På blimpshop.goodyear.com finns mängder av artiklar av olika
slag med det kända varumärket.

Koldioxidneutrala pallar
Chep som är en global leverantör av poolingtjänster
för lastpallar och containrar klimatkompenserar för
samtliga koldioxidutsläpp i distributionskedjan sedan
årsskiftet. Därmed blir företaget det första globala
pollingföretaget med koldioxidneutrala produkter och
en möjlighet för kunderna att återanvända lastbärarna
miljöeffektivt. Chep som årligen kommer att kompensera
för 1 400 ton koldioxid har valt att investera i ett
återbeskogningsprojekt i Kenya.

Rapporterar varje lass
Genom en bättre kontroll över förflyttning av
massor kan lönsamheten ökas. Till sin hjälp kan
den nyutvecklade dumpermodulen HT-30 för
Topcons Sitelink3d vara. Den mäter och rapporterar
transporterna i realtid. Modulen bygger på en liten
GPS kontrollbox som monteras i lastbilshytten. När lastbilen sedan
lastas matas uppgifterna om material, kvantitet och chaufför in.
Uppgifterna registreras sedan i Sitelink3d. Mer på www.norsecraftgeo.se

Ordning på flaket
Work System som erbjuder marknaden
inredningar, el- och belysningsutrustning,
presenterar SP-Combo, ett system som förvandlar transportbilen till ett mer lättlastat
och lättanvänt arbetsfordon. SP-Combo har två långa
utdragslådor där diverse verktyg och sortiment kan stuvas. Till detta en
släde och över byggnationen ett gummibelagt golv. Inredningen finns för
de flesta och vanligaste pickupmodellerna. Priset är 14 400 kronor plus
moms och mer information finns på www.worksystem.se

Små lastsäkringslösningar
Företaget X-innovations erbjuder lösningar för
effektivare lastsurrningsförfarande. Det är upprullningsverktyget Wind-X MK som sätts i en batteridriven borrmaskin och rullar upp ett spännband
på 15 sekunder. Men för de som manuellt närmar
sig den tiden finns istället en annan smart produkt.
Det är Grip-X som ser till att kroken inte hoppar
ur surrningsöglan. Det består helt enkelt av en liten
plasttunga som träs över kroken och fungerar som
låskläpp. Mer på www.x-innovations.se
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