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lbilslinje med bredd
Renault lanserar nu transportbilen Master med
eldrift. Tillsammans med Kangoo ZE, ZOE Skåp
och Twizy Cargo kan Renault erbjuda en unikt
bredd på eldrivna transportbilar.
Renault Master ZE lanseras under hösten och
kommer som flakbil och som skåpbil i tre olika
längder med lastvolym från 8 till 13 kubikmeter. Lastförmågan
landar på 1,0 till 1,1 ton. 6–7 timmar tar det att ladda fullt.
Effekten blir 60 eller 75 hästar och räckvidden omkring 15 mil.

Mer hjälpsystem på Ford
Ford lanserar en sidvindsstabiliseringsteknik i sina nya versioner
av Transit och Transit Custom.
Systemet hjälper föraren vid kraftig
sidvind och använder sig av en avancerad teknik med sensorer som
läses av 100 gånger per sekund
för att upptäcka vindbyar som kan
påverka riktningen. Vid en kraftig
vindpust eller i turbulens efter
stora fordon bromsar systemet
automatiskt försiktigt hjulen på
ena sidan för att hjälpa föraren att
hålla sig i sin fil.

Nytt i gammal stil
Holländska Willems Classics nytillverkar hantverksmässigt exklusiva emaljskyltar, plåt- och aluminiumskyltar, reklamtermometrar och klockor samt
skyltar med fototryck med mera i klassiskt snitt. Produkterna ger högsta
nostalgikänsla och en garanterat effektiv marknadsföring. Företaget finns i
Holland men deras hemsida willemsclassics.se är på svenska.

Exklusivt

från Merecedes
En del fordonstillverkare satsar på ett brett merchandiseutbud för att marknadsföra varumärket. Mercedes-Benz är en av dessa som också satsar på de
exklusiva produkterna. Bland annat erbjuds några
lukta-gott-varor av det finare slaget som säkert kan
locka till användning bland kunderna. 60 ml parfym
i pumpflaska för henne för 69,95 Euro, och 75 ml
Eau de Toilette för honom till priset av 54,95 Euro.

Nya navigatorer
På bilnavigatorsfronten har Garmin kommit med Garmin
Drive med nya livefunktioner. Genom sin användarvänlighet och gratis realtidstjänster med nytt uppdaterat
innehåll och förarvarningar hoppas man kunna öka
situationsmedvetenheten och uppmuntra till säkrare
bilkörning. Den uppdaterade Drive-serien finns i de fyra
olika modellerna Garmin Drive, Garmin DriveSmart, Garmin DriveAssist och Garmin DriveLuxe. Rekommenderat
cirkapris är mellan 1699 och 3499 kronor.
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Sov i lastbilen
Volvo har snart en produkt i Volvo Trucks Driver Life
Collection riktad till de mindre och blivande lastbilsförarna. Ett barntält som fungerar bra både inomhus och
utomhus. Texten ”Driver Life by Volvo Trucks” är tryckt
på skåpsidan. Måtten är 168 x 62 x 63 centimeter och
tältet packas enkelt efter
användning ner i en liten
påse på vilken Volvos
järnmärke finns tryckt.
Priset uppges bli 439
kronor inkl. moms.
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Förstorar och underlättar
Att läsa OCR-siffrorna på
räkningarna är inte alltid det
lättaste då de har en förmåga
att klumpa ihop sig. Men det
finns en svensk innovation, lika
enkel som genialisk som gör
det lättare att läsa OCR-koden. Prylen ger 1,5 gångers
förstoring och delar in siffrorna
i läsbara grupper om 6 siffror.
OCR-läsaren kostar 125 kronor
hos SmartaSaker.se

Lägre friktion på flaket
Nu lanserar Scanlining AB Quicksilver Truck Liner i Skandinavien.
Produkten som är välbeprövad i
USA, Kanada och Australien är en
specialutvecklad polymer som
läggs i bland annat schaktflak för att minimera risken för att lasten
fastnar i flaket vid tippning med vältrisk som följd. Prover har visat
att tippvinkeln som krävs är 30-40 procent mindre. Tack vare detta
minskar behovet av avgasvärme, vibrator eller att behöva spruta
diesel på flaket. Dessutom minskar slitaget på flaket och tippningstiden kortas.

engöringsmedel för alla ytor
KAMA Fritids återförsäljare har nu börjat
sälja det professionella rengöringsmedlet
ABNET som effektivt rengör alla vattentåliga
ytor. ABNET Professional är ett
koncentrerat rengöringsmedel som man själv späder ut med vatten
beroende på nedsmutsningsgrad. Ingrodd
smuts som ”svarta ränder”, insekter, alger,
mögel och andra envisa fläckar tvättas
enkelt bort utan att skada varken tätningsmedel, lister eller andra detaljer.

Lysande tillskott hos Abkati
AB Karosseri Tillbehör, Abkati lanserar en ny produktlinje LED-extraljus särskilt anpassade för våra
höga nordiska krav. Polar Blue by
NBB heter produktserien som helt
och hållet utvecklas och monteras i ABL Lights
regi. Produktserien
innehåller LED-extraljus och LED-extraljusramper och
fyller en tidigare
lucka i sortimentet.

Trångt i modellbilshyllan?
Då kan jag föreslå en nätt modell-lastbil i skala 1:87 i plast men
ändå detaljerad som de större
modellerna i vitmetall. Modelljärnvägsspecialisten Tåg & Hobby
i Luleå AB har en trevlig modell med den välkända
utlandstransortören G Karlsson Spedition i Växjö som
förebild. Det är en Scania R Topline 4x2 megadragare
med treaxlig jumbotrailer. Strax under 300 kronor är
priset och den kan nu bokas på modellhobby.se

Längre hållbarhet
Goodyear lanserar nya däck för lätta lastbilar.
EfficientGrip Cargo utlovas hålla mer än 21 000 kilometer jämfört med två av sina konkurrenter. Detta
grundat på två oberoende tester som gjorts. Dessutom lovas bättre bränsleeffektivitet och förbättrat
grepp speciellt på våta vägar. Lösningen är en ny silikablandning som ska ge den förbättrade prestanda
för slitbanan. Det omdesignade mönstret optimerar
däckets styvhet och fördelar trycket jämnare för att
ge mer gummi på vägbanan.

Laddare med möjligheter
Deltaco lanserar en ny billaddare. USBC-CAR102 har totalt
tre USB-A portar, en USB-C och en Quick Charge 3.0 med
vilken man kan få batteriet uppladdat till 80 procent på 35
minuter. Den sammankopplade hubben som har ett robust hölje i aluminium har 1,5 meter lång kabel vilket gör att man kan ladda
fler enheter i baksätet eller ha uttaget bak i sovhytten. Det medföljer
även ett clips för att kunna sätta fast hubben på lämplig plats. Däremot är
laddaren begränsad till Input 12–18V DC.
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