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Flera blixtljusnyheter
Nytt fjärrskåp
JPGS är en relativt nystartad skåptillverkare med
säte i Halland. De har nu ett nytt välutrustat
fjärrbilskoncept, JPGS Premium. På den
öppningsbara sidan har de synliga gummi
listerna reducerats och alla aluminiumprofiler
är vitlackerade för att få sidan så vit och slät
som möjligt. Som standard ingår verktygslådor,
sidokjolpaket och all belysning av LED-teknik.
Mer på www.jpgskaross.se

Högglanspolerat på FH
Kama kommer nu med diverse rostfria
tillbehör till nya Volvo FH. Bland annat
blankpolerade frontbågar i olika utförande,
MegaBar, BigBar, takbågar och frontrör. Mer
information på www.kamaprodukter.se

Arbetssedel
i telefonen
Nu finns ett sätt att
slippa hanteringen med
arbetssedlarna i papper.
Hogias nya applikation
för smarttelefoner och surfplattor
riktar sig till transportföretag inom bygg- och
anläggningsbranschen. Efter utfört arbete kvitteras det
digitalt och kunden får omedelbart ett mejl.
Hogias app är gratis, men den finns också som
premiumversion vilken kostar 69 kronor i månaden
för dem som behöver kunna hantera flera arbetssedlar
samtidigt.
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ER Systems har under hösten släppt flera nyheter. Det
är andra generationen av den takmonterade Twister och
ER System är första svenska agent att marknadsföra det
plankonvexa varningsljuset C9, en del av CLED-serien
med reflexoptik för ökad ljusintensitet och synbarhet.
Den tredje nyheten är det nya varningsljuset lightstick
C16 som består av 16 riktade högintensiva LED på totalt
48 watt.

Ny palltruck
Mitsubishi Forklift Trucks breddar sin linje med
motordrivna palltruckar. Nytillskottet är modell
PBF25N2, en 2,5-tons palltruck med plattform i
Premia EM-serien.
Plattformen är fast och helintegrerad med en ny
ergonomisk körställning. Styrarmen är ersatt av en
Maxius-ratt och alla reglage är inom räckhåll. Trucken
utrustas med två prestandalägen och en topphastighet
på 12 kilometer i timmen med automatisk hastighetssänkning i kurvor. Lyfthöjden mäter 135 millimeter.

Dunderkuren
Föroreningar och bakterier i bränslet kan
som bekant betyda både stillestånd och stora
kostnader. Kernite Lubrication erbjuder ett så
kallat kvalitetsprogram som enligt tillverkaren
ska garantera bränslekvalitet och förbättrade
tändegenskaper. Detta både med additiv och
dosering. Den doserar rätt mängd vid rätt
tidpunkt och kontrollerar, analyserar och
upptäcker föroreningar och bakterier i bränslet.
Mer på www.kernitelubrication.com

Säker förvaring
Den ena larmrapporten efter den andra visar på
ökad kriminalitet inom godstransportområdet.
En trygghet är ändå att kunna låsa in sina
värdesaker så som nycklar, pengar, tankkort och
identitetshandlingar. Dometic har flera säkerhetsskåp för alla behov i
olika prisklasser och volymer som passar för fordonsmontering. En av de
större i utbudet är Dometic SAFE MD 361C, ett 24,5 litersskåp i prisklassen
kring 2 700 kronor.



Redo för uppdrag
Liten box varnar
Alarma Light har en produkt som ska
minska risken för olyckor i samband
med högersvängar eller backning.
Det är en liten box innehållande blixtljus tillsammans med en högtalare
som med en röst aktiverar och varnar omgivningen som befinner sig
i dolda områden när man ska backa eller svänga. Trailereffekter AB,
är en av de som marknadsför Alarma Light. www.trailereffekter.se

Längre ränna
Månsarps Svets & Maskin AB som marknadsför
italienska L & T betongroterare har utvecklat en ny
betongränna med tio meters räckvidd. Vikten är
däremot densamma som hos niometers-föregångaren
MSM9 som ligger kring 700 kg. Utläggningsrännan
med 180 graders svängradie har en ny typ av
elektronik och hydraulik utan hängande slangar.
På företagets hemsida www.msm.se presenteras
produkterna närmare.

Navigator
vidareutvecklas
Tomtom har vidareutvecklat den portabla
navigatorn ytterligare. Med nya Tomtom go
får användaren bättre kontroll och mer
information. Serien har en ny interaktiv
karta med 3D-vy och trafikinformationstjänsten Tomtom traffic under enhetens livslängd.
Fler nyheter är den nya navigationsmotorn Navkit som kommer på alla
nya produkter med början på Tomtom go. Navkit-systemet ska göra de nya
enheterna mer flexibla och anpassningsbara.



Mullti Purpose Campers HB I Luleå som importerar
husbilspåbyggnader
från engelska
RomaHome
erbjuder en färdig
anpassad VTL-bil
med bekvämliga
övernattnings
möjligheter.
Vägtransportledaroch följebilen är
även utrustad med all utrustning som varningsljus
och -skyltar, redo för att tas i drift direkt. Med denna
bil slipper föraren leta efter hotellrum under sina
uppdrag. Mer på www.vtl-foljebil.com

McPherson
även på trailers
Holländska specialtrailertillverkaren Goldhofer
har presenterat en del nyheter, då bland annat den
nya maskinsläp- och trailerserien Expert.
Men den största nyheten, en världsnyhet inom
trailersegmentet är Goldhofers MPA-teknik. MPA
som kort och gott står för McPhersons axelsystem
som man använder sig av. Systemet med fjäderben
och länkarmar ger lägre vikt, bättre styrvinklar,
effektivare fjädring och full styrförmåga även i
nedfällt läge och minimal lasthöjd.

Kyler läsken
Behov av kyld mat och dryck finns även om den intensivaste sommarvärmen tyvärr är över.
Att hålla drycker och annat kallt kräver kylskåp som i regel tar upp stor plats i hytten. För de
som inte har behov av större anläggningar finns ett kompaktare alternativ som rymmer
några drickor och ett smörgåspaket. Mini Fridge har yttermåtten 28 x 24 x 20 centimeter.
Minikylskåpet kan kopplas till eluttaget eller till cigarettuttaget i bilen.
Priset är 595 kronor på www.coolstuff.se
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