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Liggmatta
med belysning
Automatisk
brandsläckning
KGK lanserar Blazecut, ett självutlösande
eldsläckningssystem, lätt att montera och
underhållsfritt. Systemet är i form av en slang
på 1, 2, 3 eller 4 meter som fästes med buntband
i exempelvis motorrummet. Om en brand
utbryter bildas ett hål vid brandhärden och
eldsläckningsgasen kväver och kyler elden. Gasen
är dessutom ofarlig för miljö och människa, och
lämnar inga restprodukter efter sig.

Alfalast säljer SOR
Sedan 1998 har danska FKB Trading i Odense skött
SOR:s försäljning på den skandinaviska marknaden.
Nu är Alfalast ny återförsäljare till SOR i Sverige.
Sedan starten har cirka 1 500 skåp och 1 000 chassin
levererats till Sverige och Danmark. Montering av
SOR:s produkter för försäljning inom Sverige sker
fortsättningsvis på FKB:s verkstad i Odense, som har
lång erfarenhet och kunskap av montering av SOR:s
produkter till den nordiska marknaden.
SOR är fjärde största tillverkaren i Europa av
ATP-certifierade skåp. Produktion av paneler och
sammanfogningen till skåp sker på fabriken.

Titgemeyer
håller lager
För att kunna
ge service åt
alla kapellbyggnationer
som rullar
på våra vägar
behövs reservdelar. Titgemeyer Sverige erbjuder
marknaden det genom sitt lager av slitdelar.
Man marknadsför kapellsträckare, spännrör,
spännrörsadaptrar, fogtätningar, kapellband och
mycket mer.
Titgemeyer lanserar också en serie av
Akku-nitverktyg för montage av blindnit.

72

S V E N SK Å K ER I T I D N I N G NR 1 1 • 2 0 1 6

Almax System AB marknadsför utrustning för
verkstäder, både mobila och fasta samt produkter för
bärgnings- och utryckningsfordon. I sitt sortiment har
de en smart liggmatta med integrerad LED-belysning
från Prolux. Ypperligt för att kunna ha båda händerna
fria vid reparationer under fordonet eller som ett
komplement till den separata arbetsbelysningen.
Mattan som är halkfri är dessutom vikbar och okänslig för veck.
Priset ligger på 620 kronor.

Elektronik för alla
Dometic marknadsför portabla batteriladdarna ur Waeco Perfectcharge
MCP-serien. Förvisso för 12 volt och alltså inte de tyngsta
lastbilarna, men dock för lättlastarna. Laddarna
aktiveras enkelt med ett knapptryck och laddas enligt
en mikroprocessorstyrd laddningskurva i åtta steg.
En annan nyhet är wifi-sändare för backkameramonitorerna som överför bildsignalerna till
smarttelefonen eller surfplattan.

Kompakt arbetsljus
Tyri lanserar en ny serie arbetsstrålkastare där krav på
hög ljusprestanda ställs. D8 heter serien som har en
revolutionerande design. Strålkastaren är lättplacerad tack
vare dess kompakthet. Endast Ø 80 mm tillsammans med
roterbart swivelfäste. Den är klassad efter konstens alla
regler och utlovas ha lång hållbarhetstid. Först lanseras
på marknaden modellen som ger 2500 lumen tätt följd av
versionerna på 1400 respektive 700 lumen.

Ett ljus i mörker
Sveadiesel med många års erfarenhet av
handel med försvarsmateriel har tagit sig in
i ett nytt område inom utrustning för polis
och räddningstjänst. Nytt för i år är att man
kan erbjuda ett brett sortiment av pålitlig
yrkesbelysning för arbete längs vägarna. I det
finns mobil belysning på mellan 300 och 30 000 lumen och man kan leverera
specialanpassade system för de flesta behov.

 

Sladdlöst med vaxet
Techtronic Industries Nordic AB lanserar nya Milwaukee
M18 Fuel, en uppladdningsbar polermaskin som uppges ska
klara att polera en normalstor bil på en laddning. Maskinen
har variabel hastighet med maximalt varvtal på 2 200 varv/min
och väger 1,2 kg mindre än motsvarande nätdriven maskin.
Milwaukee M18 Fuel
levereras med 2 stycken
Redlithium-ion 5,0 Ah
batterier och en snabbladdare.

Vingar från Wabco
WABCO erbjuder aerodynamiklösningar för släpvagnar. Det är bland
annat deras nya boat-tail Optiflow Autotail som introduceras i Europa.
Produkten som monteras bak på trailrars och släp är utvecklad i
Kanada och fäller ut sig vid 75 km/h och återgår i viloläge
vid 15 km/h. 0,11 liter per mil ska
vingarna lyckas få ner
bränsleförbrukningen
med vid normala motorvägshastigheter. Enligt
gjorda uträkningar handlar
det också om upp till 2,8
ton lägre CO₂-utsläpp per
trailer och år.

Däck för snålkörning
Nytt på däckfronten är Hankooks däckserien E-cube Blue för fjärrtrafik.
Främst lyfter Hankook fram de nya E-cube för sina bränslebesparande
egenskaper. E-cube Blue TL20 som redan finns på marknaden kompletteras
nu med nya slitbanor till styr- och drivaxeln. E-cube Blue AL20 respektive
E-cube Blue DL20. För första gången erbjuder man nu en komplett lösning
för fjärrtrafik med A-märkning för rullmotståndet på alla axelpositioner.
8 procent bättre bränslesiffror utlovas.

Nytt på värmarfronten
AB Karosseritillbehör, Abkati som hittills marknadsfört
Eberspächers vattenburna Hydronic värmare utökar nu
produktprogrammet med deras luftvärmare Airtronic.
Eberspächer Airtronic finns från 850W upp till 5 500W och
med luftkapacitet på 40 till 280 kilo i timmen. Dessa jobbar
oberoende av fordonets eget temperaturregleringssystem
och ger omedelbar värme i hytten eller om man så behöver,
i lastutrymmet.

Återanvändning
Slipp alla tomma sprayflaskor som ligger
och dräller.
Verktygsboden marknadsför
Pelas påfyllningsbara sprayflaska. Bara att fylla på med
favoritvätskan och använda
gång på gång. Flaskan
fylls på med hjälp av ett
avtagbart lock och tryckluft
fylls genom en helt vanlig
bilventil. Flaskan som är
av aluminium rymmer 650 ml
och två munstycken i
varierande längd medföljer.

Vidareutvecklat nödbromssystem
Även på lättlastarsidan vidareutvecklas säkerhetssystemen. Ford lanserar nu för de större
transportbilarna Transit och Transit Custom sitt aktiva inbromsningssystem som även känner av
fotgängare. När systemet upptäcker en fotgängare som riskerar att bli påkörd varnar systemet först,
men om föraren inte reagerar i tid slår bromsarna till och en olycka kan förhoppningsvis undvikas.
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