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Säkrare prov
och säkrare trafik
Dräger har tagit fram en ny generation alkolås – Interlock
7000. En nyhet är att alkolåset gör skillnad på alkohol i
utandningsluft och alkohol som finns i exempelvis munskölj,
spolarvätska eller handsprit. Alltså reducerad risk för felvisning.
Andra fördelar uppges vara extra kort uppvärmnings- och
uppstartstid. Den kan utrustas med tillbehör för säker
föraridentifiering som kamera och GPRS-modul.

Lossar utan tipp
Svenska Specialfordon AB erbjuder nu den
svenska marknaden trailers från kanadensiska
Trout River. Produktutbudet innefattar bland
annat deras Live Bottom Trailer – fritt översatt
levande golv eller walking floor som vi brukar
benämna dem här. Golvet i form av ett band drivs
hydraulisk och flaket behöver således inte tippas.
Svenska Specialfordon AB kommer att via sin
holländska samarbetspartner Vako Transportsystem även kunna erbjuda andra produkter från
Trout River som till exempel spridarutrustning.

Känner av det dolda
För att få hjälp med att bevaka de döda
vinklarna finns flera olika system. Ett av dessa
är en detektor som scannar av området och
varnar föraren om att någon eller något befinner
sig i zonen. Systemet kan också förses med
yttre högtalare som varnar personer
som befinner sig i den döda vinkeln.
Side View-enheten marknadsförs av Bra Vision
Scandinavia AB och mer information finns på
www.bravision.se

Tv-sänt internet
Med Googles nya Chromecast kan man på enklaste
sätt titta på videor och musik från webben på tv:n.
Från mobilen eller surfplattan skickas via Wi-Fi-nätverket
musik, filmer, bilder till tv:n, eller om man vill kolla
e-posten alternativt bara surfa på nätet med lite större skärm.
Man har också tillgång till Youtube, Netflix, Google Play Music
och Google Play Movies. 310 kronor kostar den lilla enheten som
pluggas i tv:ns HDMI-uttag. Mer på www.google.se

Energydäck för trailerekipage
Michelin X Line Energy-serien har utökats med fler storlekar,
denna gång speciellt till dragbil-trailerkombinationer. Det är 315/80 R 22,5
D-däck för drivaxlar och Z-däcken för
övriga hjul. Dessutom 385/65 R 22,5 däck
för traileraxlarna. Enligt Michelin ska
Energydäcken med lägre rullmotstånd i
genomsnitt få ner bränsleförbrukningen
med 0,04 liter per mil under dess livslängd.
Även livslängden ska ha förbättrats jämfört
med föregångarna.

För kyliga kvällar
Hinz Försäljnings AB, leverantör av kranar och lastväxlare, har även de ett litet merchandisesortiment.
Som exempel finns där en Hinz-Palfinger huvtröja
för småkyliga sommarkvällar. Denna och flera
andra tröjor finns i storlekar från XS till XXXL.
Huvtröja kostar 240 kronor plus moms.
På www.hinz.se finns mer konfektionsvaror och
även några modellastbilar med kran.
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Inom räckhåll
Ha lite säkerhet hängande på nyckelknippan. Resqme är en liten kombinerad
bältesskärare och fönsterkrossare i form av en nyckelring, nära till hands
om olyckan skulle vara framme då den
ju lämpligen hänger tillsammans med
startnyckeln i tändningslåset.
Den finns i åtta färger för de flesta smaker.
Svart, röd, orange, gul, grön, blå och två
nyanser av rosa. 99 kronor kostar den
men har kostat 135 kronor, och det på
www.smartasaker.se

Fastkedjad stjärna
Ur Mercedes-Benz reklamproduktutbud hittar vi
en elegant men robust nyckelkedja med Mercedesstjärnan mellan länkarna. Allt är tillverkat i borstat
rostfritt stål. På den platta huvudringen sitter
dessutom tre små nyckelringar för att lättare kunna
hålla isär till exempel arbete, fritid och bil.
Prislappen säger 29,90 Euro. Och visst går den att
använda till att hålla reda på plånboken också för de
som så önskar.

Finfördelar
under biltvätten
Smartab har i sitt sortiment en skumlansspruta
med tvålitersbehållare. Den är avsedd för alkalisk
skumrengöring med högtryckstvätt. Skumlansen
har invändiga komponenter i rostfritt istället för i
mässing vilket annars är det vanligaste. Man justerar
till önskad spädning genom att vrida på vredet och
välja ett av de fem lägena. Det går också att skifta mellan
vertikal och horisontell spridningsbild. Mer på www.smartab.se

Ny teknik
– nya möjligheter
Utvecklingen går framåt även inom
fordonsbelysning. Med OLED öppnas
helt nya möjligheter när det gäller färg,
form och design. Hella jobbar med att
kunna använda den nya teknologin
för fordonsbelysning. OLED står för organic light emitting diode
och är bara några tusendelar av en millimeter tjocka kolbaserade
plastfilmer. Den nya tekniken ger gränslösa möjligheter att forma
positions- och bakljus efter bilens design eller spännande idéer.

Ny grön generation
Mitsubishi Forklift Trucks har lanserat en
ny serie elektriska motviktstruckar i klassen
fyra till fem ton. FB40-50(C)2-serien
innefattar sju olika truckar och ersätter
tidigare tre modeller. Energieffektiviteten
har förbättrats på den nya FB-serien som
använder 20 procent mindre energi än
tidigare modeller. I och med detta
ska batterikapaciteten räcka till
mer än 12 timmars normal drift.
Mer information på www.mitforklift.
com

Mysigt värre
Convoy Parts AB i Kristinehamn har
bland annat lampetter i olika färger till
flera olika fabrikat.
De är snygga att montera på
bakväggen och ökar mysfaktorn i
lastbilshytten väsentligt. Priset är satt
till 420 kronor styck, plus moms.
Mer på www.convoyparts.se, där
det finns ett stort utbud bågar,
frontskydd, belysning, inredning och
andra stylingprodukter.

Mellanösterntrafik i miniatyr
Längre fram dyker en ny samlarmodell upp från modellbilstillverkaren Tekno – en bil- och
släpkombination med förebild från den välkända och anrika utlandstransportören Stjärnströms
International AB. Den kommer som Volvo F89 6x2 eller Scania LBS 141. Modellen kan
förhandsbokas för 250 kronor. Slutpriset lär hamna kring 1 600 kronor när den levereras under 2015.
Mer om dessa och många andra trevliga lastbilsmodeller på www.modellkungen.se
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