

SMÅTT & GOTT

bosse.norvinge@akeri.se

Återvinningskran
från HIAB
HIAB lanserar nya
återvinningskranen
Jonsered 1500RZ.
Den maximala
lyftkapaciteten är
13,8 tonmeter och
räckvidden är drygt 9 meter.
Med kranens variabla pumpsystem
utlovas en lägre livscykelkostnad
genom lägre bränsleförbrukning. Operatörs
skyddssystem och stabiliseringsbegränsning (VSL)
tillhör säkerhetsfunktionerna. För att ytterligare
klara tuffa miljöer målas kranen med ett högtekno
logiskt ytskydd.

Svenskt från Tekno
Holländska Tekno fortsätter att spotta ut välbyggda
samlarmodeller i skala 1:50 i en strid ström. En och
annan efter svensk förebild.
Runeborgs välkända T-Scania med fyraxlig trailer för
transporter hos Stena Stål har nu blivit klar.
En annan gammal favorit från utställningsfälten
är TDL Entreprenads prisvinnande Scania R
Topline ”Smokey and the bandit”. Den finns på
Modellkungen.se för 3 500 kronor.

Värmande på axlarna
Rubicson har en
elektrisk nackvärmare. Bekvämt,
avkopplande och
värmande för både nacke
och axlar. Den har sex
värmenivåer och automatisk
avstängning vid 45 eller 90 minuter. Materialet är
mjukt och tvättbart plyschmaterial och den ligger
säkert på axlarna tack vare knapparna vid halsen.
Den elektriska värmekudden finns bland annat hos
Kjell & co där den kostar runt 300 kronor.
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Nya året med historia
Mercedes-Benz Tillbehör laddar inför det nya året
genom en ny nostalgikalender.
Då man firar 120 år blickar man tillbaka på
lastbilshistorien och har producerat en kalender
med tolv motiv av klassiska modeller genom åren.
Garanterat en höjdpunkt för de som gärna blickar
tillbaka men också kan hålla ett öga på både nuet
och framtiden. Måtten är 80 x 55 cm och priset är
32:90 euro.

Ny generation prylar
Scania har ju som bekant nyligen släppt sin nya
generation, och med det följer också en hel del nytt
i merchandiseutbudet. På Scania Truck Gear kan
man finna en hel del nyheter i klädväg, en mängd nya
modellbilar och mycket annat som kan vara bra att ha
eller bara kul att ha. Bland annat finns ett läderbälte
med spänne i form av den nya Scaniagrillen i metall.
Bältet är 130 cm långt, justerbart och kostar 585 kronor.

Se Falcks bärgare i rutan
Startskottet har gått för Vägens Hjältar.
Falcks bärgare är tillbaka i rutan – och
som vanligt bjuds det på en spännande
vardag i Stockholms trafikkaos med
100 000 olyckor om året. Möt bärgarna
klockan 20 varje torsdag. I kanal 5.

Ny serie från Hitachi
Under 2017 utlovas ett 20-tal nya Hitachimodeller
till Sverige.
Man lanserar de nya modellerna av Hitachis
grävare och hjullastare i Serie 6-version som
klarar EU:s miljökrav enligt Steg 4. Modellerna
har också uppdaterats på många punkter.
Nya på marknaden blir bland annat den kompaktbyggda
hjulgrävare ZX145W-6, bandgrävarna ZX130-6 upp till jätten ZX890LCH-6 med
en arbetsvikt på 88 ton. Även en rad nya hjullastare väntas i det nya produktutbudet.

 

För de små
utryckningarna

Tuffa till lill-bilen

Vilken unge vill inte ha en egen brandbil?
Baghera har i sitt sortiment en röd trampbil för barn i
åldrarna 3–6 år. Den är tillverkad i plåt med detaljer i
krom och slitstarka gummidäck. Pedalerna är justerbara
i tre olika lägen efter barnets benlängd. Utrustningen är
riklig med stegar, signalbjällra
och brandslang. Storleken är
110 x 50 x 80 centimeter och
den väger drygt 10 kilo. Den
kostar 2 799 kronor på
Stilrum.se

Även transportbilen kan vara värd att piffa upp. Truckparts
i Jönköping kan nu erbjuda tillbehör till senaste
modellen av Trafic, något som
också innebär att de passar till de
nyligen lanserade Fiat Talento och
Nissan NV300.
Frontskyddet är i 60 mm rostfritt.
Det går att beställa i högblank,
svart eller titan look. Nya är också
fotstegen som kan beställas med
lysdioder i vitt, blått, rött eller grönt.

Krantillbehör
Tre rullar
från förr
Vad passar inte bättre än att under
den dystra årstiden kunna slå
ihjäl några timmar med lite film.
The Convoy Collection innehåller
tre actionrullar för alla som inte
riktigt vill koppla bort vardagens
verksamhet. Klassiker som The
Trucker’s Women, Moon Fire Trucker
och The Concrete Cowboy innehåller dvd:n.
Att de håller högsta klass vågar jag inte lova
men flera timmars tidsfördriv bjuds i alla fall.
149 kronor kostar The Convoy Collection på
Ginza.se

A/S Bevola lanserar nu stödbensplattor för kran.
Dessa finns för 11 000, 20 000 och 25 000 kilo. Måtten
400 x 400, 500 x 500 respektive 600 x 600 mm.
Tjockleken 50 mm för den minsta och 60 mm för
de två större. Till stödbensplattorna erbjuder Bevola
också passande hållare i galvaniserat stål så att man
kan ha plattorna lättåtkomliga på bilen.

Takbåge till nya Scania
Nu finns Trux takbåge även till den nya generationen
Scania. Trux Top-Bar gör det enklare
att montera en hel rad med olika
ljuskällor. Här finns plats för extraljus,
varningsljus, ljusskylt och annat mer
eller mindre nödvändigt. Top-Bar
G24-3 levereras som standard i
Airflow-profil och passar till Scanias
Highline-sovhytt modell CR20H
och CS20H.

Bäst på ordning och reda
Av många kallad den bästa i knippet Hålla-ordning-appar. I Evernote gör man enkelt
och smidigt göra-listor, skapar anteckningsböcker, samlar sina bilder, länkar och sorterar
kvitton. Lite dyr om man vill ha den fulla versionen men man kommer långt med den
enklare light-appen. Funkar till Iphone och Android.
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