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Tung
navigeringsnyhet
Officiell generalagent
B.K:s Truck Equipment AB i Södertälje tar över
all marknadsföring i Sverige för Holländska Hyva.
B.K:s har tidigare marknadsfört HyvaLiften
under ett antal år men blir nu istället Hyvas
officiella generalagent. Hyva har ett omfattande
produktprogram som bland annat innefattar
3,5- till 23-tons lastväxlarkrokar, liftdumprar
med lyftkapacitet upp till 18 ton och styckegods
kranar upp till 74 tonmeter. Dessutom tippar,
hydraulcylindrar samt täckningssystem.

Tomtom lanserar en ny navigator riktad till
tunga fordon. Det är Tomtom Trucker 6000, en
portabel navigator som planerar rutten utifrån
fordonstyp, storlek och vikter för att föreslå
föraren den bästa möjliga färdvägen. Aktuell
trafikinformation tillsammans med fartkameravarningar ingår. Skärmen är en
stor sextumsskärm som sitter på magnetfäste. Livstids kartuppdateringar sker
fyra gånger om året och priset är satt på 3 999 kronor med skatten.

Breddare
att lita på
VM Trailer har tagit fram en ny breddningskonsol
för skogstrailer. VM Breddaren kommer att
standardmonteras på samtliga av deras skogstrailers. Skadade breddare som kärvar och sitter
fast hör inte till ovanligheten kan nog de flesta
som verkar i den branschen intyga. VM Breddaren är konstruerad att klara den tuffa
miljön och de hårda belastningar som skogsmaskintransporter innebär utan att lika
ofta behöva släpa fram spettet och släggan.

Ljust Euro 6-klar flishugg
för DAF
Trux har nu smitt ihop en extraljusbåge för
DAF XF och CF 106. Deras nya X-Light
K63-3 har plats för fyra extraljus till
vilka elkablarna är inbyggda och dolda.
Aluminiumbågen som smälter in i DAFdesignen fungerar också som fotsteg för
att nå upp till vindrutan för rengöring.

Den tyska flishuggtillverkaren Jenz har nu börjat bygga
sina lastbilsmonterade flishuggar enligt avgaskravet
Euro 6. Jenz HEM583R Chippertruck Euro 6 är byggd
på MAN:s 33-tons 6x6 TGS-chassi med D26-motor på
480 hästkrafter. Tidigare erbjöds HEM582 Euro 5 med
både 480 och 540 effekterna. Bland förbättringarna
syns också den hydrauldrivna och justerbara fläkten
tillsammans med förändrad huggvinkel och inmatningsborg.
Jens flishuggar marknadsförs av Värmdal & Traktorservice.

Mindre skåp med större möjligheter
Skåptillverkaren Berco håller på att utveckla ett skåp som är kapabelt att kunna ta de flesta
typer av last. Det är ett multifunktionsskåp som förutom att lastas bakifrån även kan lastas från
sidan och uppifrån. Med andra ord som många fullstora lastbilskåp. Taket är skjutbart och av
kapelltyp. Luckan bak är topphängd och utsvängbar. Skåpet mäter invändigt 2 130 mm i bredd
och 2 100 mm i höjd.

66

S V E N SK Å K ER I T I D N I N G NR 9 • 2 0 1 5

 

Dragare med vrid
Kamasa Tools har ett brett sortiment och är duktiga
på att förnya detta. Senaste nytt är den nya mutterdragaren K 9828, en kompakt luftdriven maskin med
½-tumsfattning. Vridmomentet är hela 1 150 Nm.
Kraften till trots är det ändå en maskin för enhandsgrepp med växelväljaren lätt åtkomlig. Chassit är i
kompositmaterial för låg vikt och bra isolering, och
slagmekanismen består av en kraftig Twin Hammerkonstruktion i ett hammarhus av stål.

Axel för bättre
markfrigång

Störst bland de små
Holländska Giant presenterar en ny minilastare, den största
i produktprogrammet. Modellen heter V761T och har en
egenvikt på 5 600 kilo. Lyftarmarna är av Z-länk men kan fås med
teleskoparm med eller utan avfjädring. 5,40 är den maximala
lyfhöjden för teleskoplastaren jämfört med 3,26 med vanliga
lastarmar. Motorn är en luftkyld 2,9-liter Deutz på 76 hästkrafter,
3B-godkänd. Hudraulpumpen lämnar 80 liter per minut men
maskinen kan förses med en pump för 120 liter.

Kran-nyheter i bredd
Hiab fortsätter att förnya sitt produktprogram. Två nya kranar i den nya Z-serien
är Hiab Z-Hipro 171 och 191. Och som namnet avslöjar så viks kranen ihop till
en Z-position bakom hytten efter användandet, detta utan att behöva plocka bort
griplastare eller liknande verktyg som annars kan sticka ut vid
sidan av fordonet.
I det lättare kransegmentet presenterar Hiab
en ny serie kranar med lyftkapacitet från 1,2 till
3,5 tonmeter. T-serien som den heter innefattar
tolv lätta kranar med hybridteknik där
operativsystemet drivs av batterier som laddas
när motorn är igång.

Dämpat intryck
Honeywell Safety Products har introducerat sina Howard Leight Firm
Fit-öronproppar på marknaden. Mjukare, och bekvämare uppges de
vara för användaren, och inte minst ge ett bättre bullerskydd än andra
proppar. Ljuddämpningen är SNR 37 dB. De är enkla att rulla ihop
och föra in, med gott om tid
för att justera så att de sitter
ordentligt. De finns med
och utan snören.

Axeltillverkaren BPW lanserar en ny
släpvagnsaxel med ny luftfjädring. Fokus i
utvecklingsarbetet har legat i att få en axel
med optimal markfrigång för bland annat
skogs- och flisekipage. Detta har man löst
genom att placera bromsklockorna över
fjäderbladet. Markfrigången varierar beroende
på däckdimension men med 267/70R19,5
uppges måttet ligga kring 200 millimeter.
Vikten för axeln är i niotonsutförande med
skivbromsar 435 kilo och motsvarande
tiotonnare 448 kilo.

Till vinterlagret
Innan man
vet ordet av är
vintern här. Det
är nu hög tid
att bunkra
spolarvätska.
Midland AB
lanserar Vetrex
Spolarvätska
i sitt sortiment. Egenskaperna i sig är inte
direkt banbrytande utan den löser smuts, vägsalt
och trafikfilm på vindruta och strålkastare
utan att vara aggressiv mot lack och gummi.
Beroende på utspädning kan frostskydd uppnås
ner till under -65 grader. Midland Vetrex
finns i 25-litersdunk, 210-litersfat eller som
1000-liters IBC-tank.

För ljushuvuden
Det är snart dags att ladda upp inför den
kalla och mörka hösten. Förslagsvis med en
reflexmössa. Popmax AB har i sitt sortiment
reflexmössan By V som finns i ett flertal
olika färger och med olika reflexfigurer istället
för strikta tråkiga reflexband. De finns både
i barn- och vuxenstorlekar och tillverkas
i Sverige i materialen bomull och elastan.
Reflexmössorna hittas på www.popmax.com
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