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Lek med maten
Smart skydd
Det finns ett härdat glas till smartphone som
skyddar den ömtåliga displayen från repor.
Hama skärmskydd finns till några av Iphones
och Samsungs modeller. För att applicera den
transparanta skyddsfolien behövs inget lim utan
den fästs elektrostatiskt på mobilen. Priset är
300 kronor och platsen där den finns är
www.turascandinavia.com

Liten varnare
Ett däcktryckslarm finns nu i Trailereffekters
sortiment. Det handlar inte om något avancerat
tekniskt system utan bara en liten diodförsedd
ventilhatt i rostfritt stål, som med en liten
specialnyckel skruvas på varje luftventil. Om
trycket i däcket sjunker med 0,6 bar blinkar
lampan som en indikation att det är dags att
pumpa däcket. Batteriet som ska hålla i två år
belastas bara när LED-dioden varnar.

Direkt i diagnosuttaget
Ibland när olika elektroniska fel uppkommer som
EBS-lampan som tänder sig, reducerad motoreffekt
eller luftfjädring som hänger sig, så ser Murphys lag
till att felen helt plötsligt försvunnit när man väl
kommer till verkstaden. Med Autocoms nya CDP Plus
kan man läsa och radera felkoder, läsa realtidsdata och
spela in olika parametrar
i motorns styrenhet.
All kan sedan efter
körning läsas av i
den egna datorn.
Mer på
www.autocom.se
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Nu finns det barnbestick som ska göra det betydligt
lättare att få ner de hos barnen mindre populära
maträtterna och tillbehören vid middagsbordet.
Constructive Eating-besticken är utformade som
entreprenadmaskiner och säljs i set med tre olika bestick
– en teleskoplastare som gaffel och en hjullastarsked samt en
bandschaktare för att skyffla ner maten. Maskinbesticken finns
på www.bluebox.se och kostar 189 kronor.

Bra sug i hytten
Dometic som marknadsför fordons
utrustning har i sitt sortiment en effektiv
sladdlös 12-volts dammsugare. Waeco
Powervac PV100 utlovas klara förutom
damm, brödsmulor och smågrus även att
suga upp vätska. Dammsugaren har en
behållare som rymmer 3,8 liter och klarar
på en uppladdning 18 minuters drifttid.
En uppladdning tar dryga tio timmar.
Dammsugaren kostar omkring 700 kronor
och finns hos välsorterade
tillbehörsfirmor.

Högglansiga tillbehör
RST-Steel bygger sidepipes, frontskydd och
olika former av extraljusbågar, allt i blankpolerat
rostfritt stål. Något som är nytt är att man
reducerat antalet svetsfogar som försvagar
konstruktionen. Produkterna finns till Scania,
Volvo, DAF, MAN, och Mercedes. Mer
information och hela utbudet finns att ses på
www.rst-steel.fi som nu finns på svenska.

Veva torrt
En sämskskinnsmangel – ett onödigt
hjälpmedel? Det beror på vem man
frågar. Bilentusiasten som annars
måste vrida ur sitt sämskskinn med
händerna uppskattar nog denna
pryl från i allra högsta grad. Den
monteras på bänk eller bordsskiva.
Och den fungerar alldeles utmärkt även till tvättsvampar och
torkdukar. Verktygsboden marknadsför sämskskinnsmangeln från Pela.





Imagehöjare
i varje hörn

Inte bara för samlaren

En uppsättning snygga fälgar fräschar upp
även den mest alldagliga transportbil. Tyrelia
som är importör för fälgtillverkaren Barzetta,
erbjuder lättlastarägare en aluminiumfälg med
en bärighet på 1250 kilo. Barzetta Trasportare är
profilhöjande och höjer dessutom maxlasten en
smula. Ett prisexempel på Barzetta Trasportare
15" är 789 kronor med moms. Mer information på www.tyrelia.com

Kompakt kraftverktyg
Kamasa Tools har tagit fram en tryckluftsdriven
mutterdragare för trånga utrymmen. Stubby heter den
och har fått sitt namn efter sin korta nos. Den mäter
122 millimeter i längd och väger endast 1,3 kilo. Sin vikt
och storlek till trots är den stark och levererar vridmomentet 610 Nm. Fram/back-reglaget regleras enkelt
med en hand. Mutterdragaren Stubby finns i de flesta
välsorterade verktygsbutiker.

Däck för de lättare
Ett nytt däck för lättare lastbilar lanseras av
Michelin. Det är drivdäcket Michelin X Multi
D för lastbilar med totalvikt upp till 16 ton och
däckdimensionen 17,5. Däcket är godkänt som
vinterdäck enligt gällande regler. Tillverkaren
uppger att det nya däcket på flera punkter
förbättrats jämfört med sin föregångare. 18
procent längre livslängd, 12 procents lägre
rullmotstånd och 5 dB tystare än Michelin
XDE 2. Däcket finns i storlekarna 215-, 225- eller
235/75 R 17,5 samt 245/70 R 17,5.

Varför inte en snygg
och unik modell från
välkända Tekno att
ställa i bokhyllan?
Modellkungen har en
hel massa olika att välja
på. En av dessa är en
stilig Scania T580
dragbil från Garnborns
Åkeri & Maskin AB i
Ronneby. Bokningsavgift
är 250 kronor och slutpriset lär hamna på 1035 kronor.
Beställning görs på www.modellkungen.se och leverans
kommer att ske under hösten 2014.

Säkerhet vid lastning
Bevola har nu i sitt produktsortiment en stödbock för
trailrar. På uppdrag av danska arbetsmiljörådgivaren
Avidenz utvecklades stödbocken som uppfyller gällande
krav. Trailerbock tål en belastning på 20 ton. Den
är justerbar och en person kan själv justera höjden.
Stödbocken är utrustad med uttag för truckgafflar,
både tvärgående och längsgående, vilket innebär att
den kan tas från två riktningar. Med hjälp av
hjul och dragögla kan den enkelt flyttas
även med tvärbom på gaffeltruck.

Kompaktlastare
Swecon lanserar de uppdaterade kompakthjullastarna L30G och L35G
med pendlande ramled för mångsidiga arbetsuppgifter på trånga utrymmen.
Nya G-serien är försedd med en helt ny 75 hästars Volvo-motor som uppfyller de stränga
emissionskraven i Steg 3B. En rymlig Volvo Care Cab med helt ställbar stol utlovas ge bästa
förarmiljön och dubbla hydraulsystem garanterar full lyftkraft utan att styrförmågan äventyras.
Lastarna finns med skopor på 1 till 1,5 kubik och tjänstevikten ligger från 5,5 till 6,4 ton.
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