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Köp vingar och spara pengar

SMARTA LÖSNINGAR. Vi har tidigare skrivit en del om skärmar att

montera längst bak för att spara bränsle. Nu kommer Nordicc
med en sats för montering på trailers, efter flera års utprovningar
hos bland annat Scanias Transportlaboratorium. En lättnad i
EU-reglementet tillåter nu 50 centimeters boattails utöver gällande längdregler. Dessa monteras vertikalt bak på dörrsidorna och utlovas kunna
ge upp till fyra procents bränslebesparingar. Nämnas bör också Nordiccs nya busshängda
verktygslåda som integreras med lastbilens chassikjolar. Finessen är att den kan öppnas
även om det är riktigt trångt och bygger bara knappt 20 centimeter i uppfällt läge.
Monter B05:24

Dragare i skåpet

We-Make AB kommer med en
nyhet för föraren inom varudistribution i deras
hantering av burar. Företaget har tillsammans med
Martin & Servera tagit fram en varuvagnsdragare
med eldrift. ErgoThruster har en 24-voltsmotor med
dragkraft på 1 100 N (1 400 N finns tillgänglig)
och 14 Ah-batteriet ger en drifttid på 4 effektiva
timmar eller 20 kilometer. Vagndragaren tar sig
fram i 5 km/h och har lufthjul.
SMARTA LÖSNINGAR.

Monter D04:12

Motionera
dina batterier

Standby AB visar sin nya batteri-rekonditionerare
på mässan. R124 kopplas till blybatterierna och
sänder högfrekvent spänning och strömpulser
genom batteriet, vilket ska hålla batteriets celler
rena från blysulfatkristaller som bildas på cellerna
när batterierna laddar ur. Enligt Standby ökar inte
bara batteriernas hållbarhet utan bättrar också på
livslängden hos startmotorer och generatorer.
Monter B03:65

Enklare hjulmutterkontroll

SMARTA LÖSNINGAR. Urban Lindgren i Burträsk kommer till
mässan för att marknadsföra sin Mutterindikator-K2. Som
gammal yrkesförare kom idén efter att själv tappat ett hjul.
– Jag har hållit på i tre år att ta fram mutterindikatorn som
blev klar nu vid årsskiftet, förklarar Urban Lindgren. Med
mutterindikatorn, försedd med gula pilar kan man på ett par
sekunder kontrollera att hjulmuttrarna på varje hjul inte har
lossat. Mutterindikator-K2 finns i fyra olika färger.

Monter B01:13

Smart från Ecotorp

SMARTA LÖSNINGAR. Ecotorp leverar automatiska
hydrauliska presenningsystem. Finessen med systemet är att att presenningarna stramas åt beroende på
lasten. Ecotorp kan
nu stoltsera med en
ny knäkarm och ett
nytt pressningsrör
som bland annat
ska säkerställa att
presenningen blir
mer tätslutande mot
lasten.

Monter U601: 28

Tankar för krävande gods

Danska VM Tarm A/S laddar fullt inför Elmia Lastbil. Till
mässan kommer man med en kemtankbil med släp, en
kemtanktrailer och en trailer för flytgödsel. Kemekipaget
har en tankkapacitet på 17 400 och 30 000 liter, och är
både ADR-godkänd och tillverkat i rostfritt syrafast stål.
Kemtrailer rymmer 65 000 liter i tre fack. Mellanfacket är
för klorat vilket gör tankanordningen speciell. Flytgödselsugaren tar
36 000 liter och har deras nyutvecklade högkapacitetspump.
Monter U502:22
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Dragstänger
för längre och tyngre
Hos Jost blir det mässpremiär för nya
GNZ 50 HD från Rockinger – garanterad
för släpvagnsvikter på upp till 60 ton och
har ett D-värde på hela 206 kN. Därmed
är den redo för de riktigt tunga vikterna
och högkapacitetsfordon. Den starkaste
dragstången på marknaden menar Jost.
Monter D5:25

 

bosse.norvinge@akeri.se

Specialist på special

Gångbordet som lyfter

Påbyggaren Groth Kaross i Mönsterås har specialiserat sig.
Till mässan kommer man med medietrailers,
Sprinterbyggen inredda med TV-kontrollrum
och OB-trailers som kommer att användas
i samband sommar-OS i Brasilien. Andra
beställningar är ett ledningsfordon för räddningsledningen i Skåne och en blodgivartrailer till Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

SMARTA LÖSNINGAR. Alf Pettersson AB presenterar
sin smarta lösning
för dragbilar.
Gångbordet Albatross.
Genom ett enkelt
knapptryck öppnas de
halkskyddsstansade
vingarna och
ger åtkomst till
bränslepåfyllningen, under förutsättning att bilen
är upplåst, och dessutom i skenet av en automatisk
arbetsbelysning. Vingarna kan lyftas ytterligare till
serviceläge.

Monter U500:01, U602;10, LN01:10

Special från SLP

Smarta byggnationer. En fjärde skjutbar axel,
flyttbar king-pin, justerbara lämmar och ny
flakkonstruktion är det hela. SLP har tagit fram den
här specialaren för ökad nyttolast och tippstabilitet.

Monter D02:48

Monter U801:15

SMARTA BYGGNATIONER. Jonsson Lastvagnar AB kommer med ett Chereau-skåp
som bland annat fått den radiostyrda rullporten SmartOpen-C. Det som
går upp på taket vid öppning, vilket gör att den går
att kombinera med bakre takmonterad utrustning
såsom bakre förångare, gardiner/luftridåer, och
mellanväggar. Ytterligare en nyhet är 360-graders
kameran.

Monter U701:21

Papperslöst och mobilt

Trans PA presenterar stora nyheter på Lastbil 2016. Exakt
vad är dock lite hemligt. Man utlovar i alla fall ett nytt
system innehållande flera nya lösningar för att kunna
arbeta flexibelt, effektivt och utan papperslöst, men med
full koll på det mesta inom verksamheten. Mobillösningen
kommer också att underlätta kommunikationen gentemot
anställda och förare. Allt för att ytterligare förenkla
vardagen för många transportföretag.
Monter D03:43

Hållbar breddare

Hos VM Trailer presenteras den nya breddningskonsolen för skogstrailer i tuffa miljöer.
Infästningar och konsoler har konstruerats för
att tåla höga belastningar och påfrestningar
utan att kärva och deformeras. VM-breddaren
standardmonteras på alla skogsmaskintrailer.
Monter 401:16

Cargotec och Hiab kommer med nyheter. Hivision som
möjliggör krankörning med VR-glasögon är den ena.
Systemet som är unikt i branschen gör att föraren kan
köra kranen inifrån lastbilshytten. Det bygger på kameror
på skogskranen som
gör att operatören kan
se hela
arbetsområdet i de
speciella glasögonen.
Hiab kommer också med
en ny mellanstor kran
i 20-tonmetersklassen.
Det är HIAB X-HiPro
232 som är 300 kilo lättare än tidigare modeller.
Den tredje nyheten är deras nya 26-tons lågbyggda
krokväxlare, Multi XR26SL. Självklart kommer man också
att visa upp sin största kran X-HiPro 1058 och Moffett
påhängstruckar i sin monter.



Ny teknik i skåpet

Mycket nytt från Hiab

Monter U501:10

Självkopplat för dolly
VBG:s MFC-koppling som automatiskt sköter
kopplandet av släpvagnar är ingen nyhet.
Nytt är däremot att MFC
nu även kommer till dollyns dragstänger. Med el,
luft och hydraulik inbyggt
i kopplingen slipper föraren alltså numera gå ut ur
hytten även när det
kommer till dollyn.
Monter U503:15
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Lastväxlarvagn
med skjutbar boggi

SMARTA BYGGNATIONER. Kilafors kommer
nu med en anpassad
lastväxlartipp för att kunna
maxa de nya totalvikterna.
Det finurliga är en hydrauliskt skjutbar boggi på
lastväxlarvagnen.

Monter U801:11

Kombinationslösningen

SMARTA LÖSNINGAR. 64 tonsfordon på BK1-väg men ibland måste
man även klara 12 metersgränsen i innerstaden.
Parator kommer till Elmia med
en smart kombination.

Monter U450:12

Stort, smått och gott hos Hinz

Rullgardinen håller tempen
Skab lanserar en ny version av SvenThe-Ecogate – deras unika gardin för
tempererade transporter. Med bara en
knapptryckning vid väggen eller med
bakgavellyftens fjärrkontroll, rullas en
isolerande och skyddande duk ned, bra
vid till exempel lastning och lossning.
I den nya versionen har mekanismen i
taket komprimerats så att den i uppfällt
läge ger full inlastningshöjd. Den är
också certifierad enligt PIEK-normen.
Monter U500:01, U602;10, LN01:10

Heil Farid börjar
säljas hos Zetterbergs

Zetterbergs Industri AB kommer distribuera
Heil Farid renhållningsfordon
i Sverige, Norge och Finland. I
sortimentet ingår allt från mindre
miljöfordon från 4 kubik upp till de
största frontlastande med 37 kubiks
lastvolym. Till Elmia Lastbil kommer

deras tolvtons Micro XHD.
Monter U603:13

Hos Hinz kommer Körv-Åke bjuda på Gustafskorv. Men nog blir
det mer än så. De kommer också med Palfingers nya 165 tonmeters
kran för 32-tons chassi. Med
sig har man också Epsilons
nya kranserie med bland annat
oljeservo samt uppbyggnaden
av en kran och lastväxlare där
lastväxlaren kommer förberedd
med kranens hjälpram.
Täcksystemet PAL Cover som
snabbt och lätt täcker lasset med
ett nät kommer man också att visa på mässan.

Flexibelt skåp

ORY kommer till Elmia med ett multismart
skåp. Vänstersidan är som vilken
skåpbyggnation som helst. Annat
är det åt höger. Med öppningsbart
tak och halva sidan fällbar via
vinsch ökar lastbarheten med råge.
SMARTA BYGGNATIONER.

Monter U801:11

Monter U402:21 och U602:21

Joab i nytt samarbete

Joab fortsätter att växa vilket kommer att synas i montern. Nu ingår man ett samarbete med Europas största tillverkare av rehållningsfordon, det tyskägda Faun/Zoeller. Genom det nya samarbetet kompletteras JOABs produktutbud med bland annat
mindre fordon för inhämtning av hushållssopor i trånga bostadsområden och de
stora frontlastande fordonen på tre- och fyra axlar. Dessutom får man tillgång till
Faun/Zoellers resurser inom produktutveckling.
Monter U701:11
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*

SMARTA BYGGNATIONER
är Elmia Lastbls rubrik för
nya smarta byggen med
det lilla extra.
SMARTA LÖSNINGAR är
desto yvigare. Här hittas allt
från smart mjukvara till
gångbord som lyfter.
Du hittar en guide till allt det
smarta på Elmia Lastbils app
eller på Elmia.se

