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D

AF hyllar sin grundare
DAF presenterar en begränsad jubileumsutgåva av sin XF för att hylla Hub
van Doorne som för 90 år sedan lade grunden för DAF. Den limiterade
”90th Anniversary Edition” innebär fullt utrustad nya DAF XF med Super
Space Cab och PACCARs största MX13-motor på 530 hästkrafter och
aluminiumfälgar. Utgåvan är begränsad till 250 fordon där varje enhet kommer med ett
unikt nummer som är synligt både inuti hytten och i den upplysta DAF-loggan som kan
ses när dörren öppnas. Ovanför grillen och på bakväggen återses den historiska logotypen. Interiören är även den
speciell med cognacsbruna lädersäten, läderarmstöd och läderratt tillsammans med diverse extra utrustning. Medföljer gör också ett exklusivt gåvopaket med jacka, väska, plånbok och en penna, allt speciellt framtaget för jubileet.

Ökad komfort för lyften
Linde Material Handling lanserar nya
låglyftare och staplare för sittande
förare. Det är andra etappen för den
produktgruppen som lanserades
under förra året. Förarkomforten ligger
i fokus med nya justerbara förarstolar
och klädslar i tyg eller konstläder samt
stolsvärme som tillval. Gemensamt är
också en hög dragkraft och stabilitet
samt möjligheten att välja mellan
blysyra- eller litiumjonbatterier. Tillvalet
TipControl ger föraren möjlighet att
med exakthet manövrera trucken med
tummen och pekfingret.

U

ppdateringar och nya tillval
Kögel introducerar gradvis den nya ramen och
byggnationen som redan är känd från Kögel
Lightplus för sina Cargo, Mega och Light stycke
godstrailrar. Kapelltrailarna får även ytterligare
optimeringar som en del av den nya Novum-generationen.
Det innebär deras modulsystem med optimerade och enhetliga moduler, aggregat och komponenter.
Kögel har också premiärvisat en ny telematikmodul för
trailrar som också har automatisk däckdetektering. Användaren kan nu på distans få information om lufttrycket och
temperaturen i varje däck. Detta tillsammans med de vanliga
positionerings- och
bromsanvändnings
systemen samt
detektering när el är
påkopplad, dörrar
öppna och temperaturstatusen i skåpet
ger fullständig koll
på trailern.
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Extra öga utomhus
Somfy är en fransk leverantör
av smarta hem-produkter,
bland annat med ett brett
sortiment av säkerhetslösningar.
Bland nyheterna är en ny
övervakningskamera för
utomhusbruk.
Somfy Vision har inbyggd siren
på 110 dB, installeras enkelt genom
att kopplas in i ett eluttag eller utomhusbelysningens armaturer. Inspelningarna sker
i full HD och sekvenserna sparas i molnet
eller på en server via FTP eller Dropbox.
Kameran är kopplad via smarttelefonens
app som ger många funktioner. Kameran
är också kompatibel med både Somfys och
andras smarta hemsystem.

Inför slutpoleringen
Snart är det bilvårdssäsong. Norton – SaintGobain Abrasives AB kan erbjuda ett nytt
sortiment för borttagning av ytbeläggningar
på bilkarosser, något som är viktigt före slutpoleringen för att få ett bra slutresultat. Det
nya sortimentet under namnet Norton Clay
består av produkter för både maskin- och
handbearbetning. I Norton Clay-sortimentet
ingår även en komplett sats innehållande
rondell, handske, mikrofiberduk samt
rengöringsvätska.
Se även www.nortonabrasives.com/sv-sv

Robust och kompakt
efterträdare
Hella lanserar nya kompakta
LED-varningsljus inom
entreprenad-, lantbruk- och
kommunala fordon. Rotaled
Compact är ett varningsljus
med det hittills lägsta priset
i produktsortimentet. Med
sin LED-teknik ersätter den
modellerna Rotafix, Rotaflex
och Rota Compact baserade
på halogenteknik. Varningsfyren finns i tre versioner; för
fast montering, flexibel rörstuds och med magnetfot.

0372-129 99 nordicc.se

H

ögtryckstvätt ger frihet
Ryobis lanserar sin första batteridrivna
och bärbara högtryckstvätt.
Den kompakta RPW36120HI har en
effekt på upp till 1600W och en borstlös
motor som drivs av samma litium-batteripack som
till samtliga 36V verktyg från Ryobi. Brukaren behöver
alltså inte vara bunden
till något eluttag eller
ha en bränsledriven
motor bullrande intill
sig. Bland fördelarna
märks dessutom en
låg maskinvikt och
att den är lätt att bära
med sig med separat
vattentank. Den ger ett
tryck på 120 bar och
vattenflöde på 320 l/h
och har teleskopiskt
handtag i aluminium
med femfunktions
munstycke.

Spoilerpaket &
chassikjolar till
alla märken!

PRODUKTER

Märkt smörjmedel
Veidec AB som utvecklar avancerade kemproduk
ter för reparation och underhåll presenterar
smörjsprayen Flex Lube Extreme. Smörjsprayen
är baserad på ren basolja med tillsatser av PTFE
som ger extremt låg friktion under lång tid samt
har goda krypande egenskaper. Den ersätter
Flex Lube då Flex Lube Extreme sätter en helt
ny kvalitetsstandard och är dessutom Green
World-märkt vilket innebär att den är säker
både för hälsan och miljön.

Platsoptimering till din pickup
Sortimo – Europas ledande leverantör av
servicebilsinredning har utvecklat en serie
Hardtops för marknadens vanligaste pickuper. Kåporna skyddar effektivt lastutrymmet för väder och vind. De är framställda
så att de följer bilens designlinjer och kan
levereras i matchande färger för att bli en
integrerad del av bilen.
Modellerna RS Hardtop och Utility Hardtop vänder sig till professionella
hantverkare som ställer höga krav på lagringssäkerhet och platsutnyttjande. Till friluftsentusiaster är modellerna Grand Hardtop och S Series
Hardtop extra bra.
Sortimos inredningssystem kan integreras med alla modeller och kompletteras med deras sortiment av originalutrustning.
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