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Text: Bosse Norvinge

L

juv kultur
Tekno som bygger välgjorda modellbilar i skala 1:50
är nästan en stående punkt. Men det beror på att
de är flitiga på att ta fram modeller även med svensk
förebild. Nu är det snart dags igen. Denna gång
presenterar modelltillverkaren ett Ferrymasterekipage med en Volvo F12 dragbil som ägdes av
Håkan Olsson i Rönnäng och bland annat kördes av Lennart ”Vespen”
Andersson på sin tid. Modellen utlovas bli klar före sommaren
2018 och priset hamnar då på gissningsvis drygt 1 500 kronor.

Vill öka riskmedvetenheten
Volvo Lastvagnar är nu igång med
en global kampanj med utbildningsmaterial som denna gång riktar sig till
äldre barn, ungdomar och vuxna, och
då samspelet mellan cyklister och
lastbilsförare. Med ”Se och bli sedd”
är förhoppningen att minska antalet
dödade och skadade cyklister i trafiken.
Det är egentligen en fortsättning på
trafiksäkerhetskampanjen ”Stanna,
titta, vinka” som 2007 togs fram av
Volvo Lastvagnar tillsammans med
Sveriges Åkeriföretag. Den vänder sig
till barn i årskursen 3 till 5, lärare och
föräldrar. Kursen handlar om barn och
lastbilar i trafiken, om vikten av att
etablera ögonkontakt med föraren.

Uppgraderar Scania
För att få en modernare look på sin Scania P/G/R/T ur 4- och 5-serien till ett
utseende som påminner om ”Next Generation” kan Diodhuset erbjuda en
ny serie ID-ljus, eller visirlampa likt de som den senaste Scaniaserien förses
med. Ledson OptoLine heter belysningen och 15 månader har utvecklingen
tagit. Att byta belysningsarmaturen är enkelt då den har ”snap on-fäste” och
passar direkt med original kabelanslutningarna i det utvändiga solskyddet.
Bytet ska gå på bara några minuter. Ljusen finns i xenonvitt och gul-orange.
Priset hos diodhuset.se är 595 kronor styck.

Hundraåring

1908 lanserades Ford Motor Company den berömda T-Forden. Nu är det
dags för Fords transportbilar att fira sina 100 år. Den 27 juli 1917 lanserades
Modell TT, en variant som byggde på den legendariska Modell T, men
både längre och starkare. Som tillval fanns
bland annat luftfyllda däck istället för solida
gummidäck. Man kan nog säga att Ford TT
är en föregångare i rakt nedstigande led
till dagens Transit-modeller. 100 år med
effektiva transportfordon är deras merit.

Krankörning från hytten
OP Teknik AB som är en del av OP
Gruppen presenterar ett eget lastassistanssystem där kranföraren kan
fjärrstyra kranen från förarhytten.
3D OP-Rator Load
Assistans arbetar
med kamerabaserad
3D-teknologi där
två stereokameror
monterade på
kranen ger ett bra
djup i bilden som
visas på två bildskärmar i hytten. Systemet ger
säkrare och bekvämare lastning. Kranhytten kan
bortrationaliseras vilket innebär högre lastförmåga.
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inom transportbilar

Belyst arbetsplats
TYRI Lights utökar sin serie med arbets-
ljus. Den klassiska 1010-modellen har
vidareutvecklats och kommer nu i form
av 1010 4000 eLumen. Med 6 lysdioder
och förbättrad optik levererar den nya
arbetsstrålkastaren 4000 effektiva lumen.
Effekten är 50 w och strålkastaren som
är av singelvolttyp fungerar både till 12 och 24 volts elsystem. En
kraftfull modell med lins av plast och hus av aluminium.

PRODUKTER

Flishugg på lastbil
OP System AB presenterar DH 812
LD, en lastbilsmonterad flishugg
med kran. Det är en kompakt och
effektiv maskin med bra framkomlighet även på småvägar och
terräng. DH-812 flisar stamved upp
till 60 cm i diameter, grot, returträ,
träspill och liknande. Den roterande huggtrumman är försedd
med enkelt utbytbara och slipbara knivar. Imatningssystemet
är lastavkännande och siktrosterna utbytbara. Ljudnivån utlovas
också vara förhållandevis låg.

Ä

nnu fler kranar

Den italienska krantillverkaren
Fassi är flitiga på att leverera
nyheter.
Fassis XE-sortiment förnyas
genom två nya modeller inom mellanklassområdet. F345A xe-dynamic och F345RA
xe-dynamic med en maximal lyftkapacitet
på 33,4 tonmeter. F345A är en rack- och
kugghjulskran, medan F345RA erbjuder kontinuerlig rotation. Som
standard med upp till åtta hydrauliska bommar och i tre versioner
med kort sekundär arm. De kan också kompletteras med jib.

Nya modeller med ny fabrik
Kässbohrer öppnade nyligen sin andra fabrik
i Achstetten utanför Ulm, Tyskland. Kässbohrer
har det största sortimentet av semitrailrar i
Europa och utökar nu sitt sortiment ytterligare
med fyra nya modeller. K.SKS tipptrailer, K.SCP
med unik golvdesign för transport av pappers
rullar, lätta K.SHFT
för 20-fots tankcontainer och
K.SCA speciellt
framtagen för
flyggods.

Ny generation styling
Truckstyle Sweden AB,
som nyligen presenterade
ett stylingsolskydd till
Next Generation Scania,
har nu även tagit fram
ögonlock till modell
serien. Blinkerslisten bakom locket lyser på ett
effektfullt sätt igenom tack vare spåret i locket.
Materialet är glasfiberarmerad plast och all
tillverkning sker i de egna lokalerna i Nyköping.

Marknadsför sin V8
Scania håller fast vid sin
V8 som idag kännetecknar
fabrikatet. Förutom att
uppdatera motorerna utökas
även V8-kollektionen med
kläder och accessoarer.
Bland annat med en t-shirt
med stort V8-tryck och
Legendary Outstandingbrodyr. Dessutom Scania-tryck
på ärmen. Carl t-shirt är i 100 procent bomull och
finns i de flesta storlekar. Priset är satt till 318 kronor.

Sköts med en spak
Hiab presenterar sin nya
halvautomatiska in- och
utfällningsfunktion (SAF). Hela
momenten att veckla ut och
fälla in kranen sker med en
enda styrspak, vilket ger ett
snabbt och säkert moment
i krankörningen. SAF ingår i Crane Tip Control (CTC), en
funktion som finns för ett antal Hiab-styckegodskranar med
styrsystemet Hipro. Men det kan även köpas som tillval till
styckegodskranar av X-typ med Hipro men utan CTC och till
styrsystemet Hiduo.

Dubbelt

med pallplatser
Till Kögels kapelltrailers i Cargo- och Mega-serien finns nu möjlighet
att få dubbla lastplan. Det ger 66–67 pallplatser för europapallar med
gods som inte är staplingsbart. Lösningen är stålskenor och teleskopiska
belastningsbalkar av aluminium som klarar 9 ton på det övre lastplanet.
När de 24 fästbalkarna inte används sätt de upp i lagringsfästena. För
att underlätta lastningen går det att till Cargo-versionerna få taklyftsfunktionen, något som är standard på Mega-trailrarna.
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