

Julspecial syr
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Laddad med energi

Att banka
upp på väggend

Om laddningen i mobiltelefonen eller pekplattan
tar slut där inga eluttag finns har Innergie utvecklat
en bra pryl för marknaden – PocketCell. Det är en
kompakt battericell som laddar enheten och väger
knappt 133 gram. Den räcker till fyra uppladdningar
innan den själv behöver laddas upp, känner av
vilken USB-port som används och vilken
uppladdningslängd som behövs. Priset är
60 dollar och finns på www.myinnergie.com

I väntan på att Svensk Åkeritidnings egen
trivsamma nostalgikalender för 2014 ska
komma från tryckeriet slår vi gärna ett
slag för en annan tung produkt. Tunga
almanackan full av entreprenadmaskiner,
traktorer, lastbilar och annat bastant.
Kostar 100 kronor och hittas hos Trafiknostalgiska förlaget.

f

Är du med?

I slutet av 40-talet hade den dittills
största reklamsatsningen för svensk
åkerinäring premiär. Uppdraget kom
från dåvarande Svenska Lasttrafikbilägarförbundet, och filmen gick
dels som förspel på bio och fanns
också som längre version för åkarna
själva. I en av huvudrollerna hittas
självaste Arne Källerud.
Häromåret återuppstod Är du med? En film från 40-talet om
åkarens vardag och fordon på Svensk Åkeritidnings initiativ. Filmen
är nu bevarad, restaurerad och överförd till DVD.
Kostar 69 kronor plus moms och frakt. Beställs lättast genom att mejla
inger.kalin@akeri.se, och för att hinna posta i tid innan julafton
behöver vi ha in beställningen senast den 18 december.

fNågot att dra över sig syr
När vinterkylan slår till, vad är då mysigare än att kuva ner sig i soffan
under en varm film med kanske en kopp te och en god bok eller bra
film. Scania har i sitt presentsortiment två för ändamålet lämpliga filtar.
Den ena, en vit filt i polyester med svarta kanter och tryckt Scaniamärke.
Storlek 130 x 170 centimeter och pris 265 kronor. Går man upp en
prisklass till 865 kronor så finns en stor vävd filt i bomull med grip
och Scania-logga i blått. Storleken på den är 125 x 150 centimeter.
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fSmåskaligt

Här kommer ett julklappstips med tiden emot sig. Tekno håller
nu på att ta fram den här Volvo F89:an i klassisk engelsk kostym.
Kostar 150 euro och levereras tredje kvartalet 2014.
Som alltid när det handlar om Tekno, i skala 1:50.

f
r
s Lagret på vägen
y

För de unga i familjen finns det på marknaden
en containerbil. Inte nog med att det är en leksak,
den har dessutom tre containers som fungerar som
förvaringslådor att ha andra leksaker i. Ekipaget är
47 centimeter långt men trailern är bortkopplingsbar
för lekar på mindre utrymmen. Men det
bästa av allt – den har tysta
gummihjul för julefridens skull.
Den finns bland annat på
www.lekospel.se och
deras webbshop där den
kostar 324 kronor.
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Julredaktörer: Bosse Norvinge och frans johansson
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Lek med allvarlig underton
Nu finns Euro truck 2 Gold Nordic edition, ett PC-spel
baserat på Euro truck 2 och Euro Truck 2 Going East
på de nordiska språken. Här bygger du upp ett eget åkeri,
anställer och avskedar personal och sluter transportavtal.
Här finns ett brett urval lastbilar från flera tillverkare
som specas och utrustas efter önskemål. Körningarna
sker i mer än 60 städer över hela Europa.
299 kronor kostar den på cdon.com och lär finnas
även hos andra leverantörer.

Bli åkare – i mobilen
Transport Tycoon – dataspelet där du bygger
infrastruktur och styr över gods- och persontransporter, lanserades 1994. Nu har spelet
fått nytt liv i en uppdaterad version för mobiltelefoner. För 49 kronor kan du köpa spelet i
App Store eller på Google Play och bli din egen
transportmagnat.
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Haynes

Haynes har lösningen på
den digitala kalenderns
dåliga överblick. Jo då,
visst handlar det om något
så enkelt som en hederlig manuell.
I papper. Den här dessutom i ett format som alla
skruvande människor känner igen. Kostar runt
hundralappen och hittas på www.haynes.co.uk

Spara till
bränslet
Tanka sparbössan
med pengar så stiger
bränslemätaren! Helt klart en kul
pryl att samla bränslepengar i även om den även
fullknökad med mynt långt ifrån räcker till en tank
diesel, men några liter kan man nog alltid klämma
ur den. Måtten är 9 x 12 x 11 centimeter och den är
tillverkad i plast. Sparbössan kommer från Fred &
Friends och säljs på www.bluebox.se för 179 kronor.

f

Håller tiden

MAN har i sitt merchandisesortiment ett exklusivt
armbandsur som garanterat gillas av mottagaren av
julklappspaketet. Den är av vintagedesign och MAN-loggan
är av det riktigt gamla typsnittet. Separata urtavlor för sekundoch tiondels sekundvisning samt datumvisning. Klockan är
ATM 5-klassad och vattentät ner till 50 meter, tillverkad i
rostfritt stål och med ett läderband. 149:90 euro är priset.

På matbordet
för de små

f

För de yngsta barnen finns hos DAF ett gulligt
matset innehållande tallrik, sopptallrik, gaffel,
kniv och sked samt en mugg med pip. Allt
tillverkat i tålig plast med DAF-motiv, kanske
är det rent av en fyraxling ur den nyligen
presenterade DAF Construction-serie som står
förebild. Säkert uppskattat vid matbordet och
priset på paketet ligger kring 16:50 euro.

syr

fBärbart från Iveco
Ivecos satsning på Paris-Dakar-rallyt gör avtryck
även på presentsortimenten. En rymlig resebag
med motiv från det tuffa ökenrallyt är en av
produkterna. Två sidofickor och två stora fickor
fram och bak samt ställbar rem är delar av
väskans specifikationer. Måtten på Ivecobagen
är 60 x 34 x 20 centimeter och priset hamnar
runt 78 euro.
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Värmande
med precision

Mercedes klär granen

Det har faktiskt hänt en del hos Eberspächer sedan
sista Folkvagnen rullade av linan 1973. Parkeringsvärmarna har utvecklats, och som bekant sköter man
nu dem direkt från fickan. Det senaste från Eberspächer är en ny generation
användarvänliga kontrollenheter. Dosorna finns till så väl bilar som
lastbilar och maskiner, och nya serien Easy Start innehåller
bland annat sjudygnstimer och två fjärrkontroller.

fPrydande ekipage

r

Modellkungen har flera modellbilar med svensk anknytning. En av dessa
är en välgjord modell av en DHL-målad Volvo FH Globetrotter från Jimmie
Karlssons Åkeri i Örebro. Tillverkare av skåpekipaget är Tekno i Holland och
den detaljerade modellen är definitivt mer ämnad att pryda bokhyllan än att
lekas med. 3 250 kronor är
priset och den kan beställas
från www.modellkungen.se

Loffe? Nej, Lelle!
Egentligen var redaktionen på nätjakt efter
Loffes Lastbil – barnboksklassikern som präglat
en hel generation. Men vi gick bet på detta
uppdrag. Istället får barnen hålla till godo med
Lelle Lastbil – som med rörliga delar skildrar
livet på en byggarbetsplats. Boken kostar
39 kronor och den hittas på Adlibris.

Något med stark koppling till
den annalkande julen är en
påkostad box från MercedesBenz innehållande julgranskulor.
Fyra julgranskulor i glas målade
med olika motiv från skilda
tidsepoker som Benz från 1886,
300 SL ”Gullwing”, SLK R170
och konceptbilen F800. Kulorna
som mäter sju centimeter i
diameter förvaras i en exklusiv
sammetsbox. Cirkapriset är
280 kronor och den finns hos Mercedes-Benz
återförsäljare, men snabba på för snart ska granen kläs.

Med arv från 1928
En skaljacka andas sport- och friluftsliv men
fungerar även utmärkt till vardags. Volvo har
bland annat en sådan jacka i Volvo Driver Gear
Heritage kollektionen
att erbjuda köpsugna.
Materialet är 100 procent vattenavstötande
taslon nylon. Färgen
är svart med reflexer
fram och bak samt i
form av järnmärket.
1 069 kronor kostar
jackan för de som
önskar ekipera
sig i något väder
skyddande.

r
En droppe – och tjuven fastnar i nätet
Kanske inte det roligaste att stoppa i strumpan, men vi slår ändå gärna ett slag för Smartwater – märkDNA. Det räcker med en droppe eller två, så blir stulna objekt spårbara. Man är dessutom ensamma med
garanti på att våra kunders unika koder och den fluorescerande färgen håller minst fem år i utomhusmiljö.
Generalagenten är Eurosafe – till vardags specialister på att bygga säkerhetsfordon.
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Avkopplande
timmar


Den stora pilsnerboxen är ett filmtips
som inte kräver så
stort engagemang i
TV-soffan. Sex väl
utvalda pilsner
filmer som nyscannats och digitalt
restaurerats plus
tre timmars
extramaterial i form av
kortfilmer, biografier och fragment ur den
förlorade filmen 33,333. Den gemensamma
nämnaren är Thor Modéen och Åke
Söderblom, kungarna av pilsnerfilm. Andra
kända namn inom genren är Bullen Berglund,
Edvard Persson och Annalisa Ericson.
DVD-boxen finns bland annat på Ginza.se
för 499 kronor.

f

Multiverktyg
Här har vi något för den som inte kan
bestämma sig för om hårda eller mjuka paket
är bäst. Från Treman kommer detta snöblad
för grävarmen, som enligt tillverkaren gör
det smidigt att komma åt i trånga utrymmen,
som runt lykstolpar eller bussfickor. För den
som uppskattar att nyttja sina investeringar till
mycket kan också nämnas att det går utmärkt
att komplettera med sopvals i gripen och isrivarstål i överkant på bladet. Ytterligare en finess är
att snöbladet är välvt för att hjälpligt kunna lyfta
undan snö. Nyfiken? Besök Treman.se
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