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Andra generationens däck
Continental utökar sitt däcksortiment med två
nyheter i den andra generationens däck.
För regionala transporter finns HSR2XL för
framaxeln. Den nyutvecklade XL-versionen
klarar högre axelbelastning upp till 10 ton.
HSR2XL finns i dimensionerna 385/65 R 22,5,
315/70 R 22,5 och 315/80 R 22,5.
Den andra nyheten är HTR2 i dimensionen
385/55 R 22,5 som är ett volymoptimerat däck
för volymtrailrar och släpvagnar.

Den första oktober 2011 trädde den nya färskrivarlagen
i kraft, viken innebär att alla nya lastbilar måste vara
utrustade med en färskrivare klar för enminutsregeln.
Stoneridge SE5000 Exakt var först på marknaden och
har funnits i över ett halvår. Enligt beräkningar ska
det gå att spara i genomsnitt på 45 minuter extra i
körtid per dag så ett utbyte av
den gamla skrivaren kan bli
lönsamt i längden.
För mer information:
www.SE5000exakt.com/se

Guldkantade
anläggningsbilar
Den populära Gudkantdumpern från Nor Slep AS
i Norge har vidareutvecklats med låg egenvikt och
en ny design. Dumperkorgen är tillverkad av hög
kvalitets Hardox 450 slitstål och är konstruerad för
att öka nyttolasten utan att tumma på styrkan.
Den modernare designen med släta sidor gör den
lättare att hålla ren och ger bra plats för företagsprofilering. Den nya Guldkant-logon kommer att
återfinnas
på alla
dumperflak.

Simplex Super Jacks mekaniska domkrafter har kapaciteten att
klara lyft av lastade fordon.
Domkrafterna är av skruvtyp med utväxlingsfunktion och
klarar lyft på 13,5 till 45 ton.
Simplex program marknadsförs i Sverige av Bengtssons
Maskin, men Enerpac Scandinavia AB som har den
övergripande marknadsföringen har ambitionen att bygga ut
distributörsnätet och söker därför kontakt med intresserade
distributörsföretag.

Safedrivings backkamerasortiment får tillökning med
två mångsidiga kameror i miniformat.
De högkvalitativa kamerorna med CCD-linser från
Sony ger skarp bild och god färgåtergivning. Den
lilla storleken gör att de kan monteras diskret och
man behöver heller inte göra stora ingrepp i karossen. En kamera under
sidobackspegeln och du har en diskret döda-vinkeln-kamera. Mer
information om utbudet på www.safedriving.se
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För både proffs och hobbymekanikern finns nu Kamasa
Tools spärrnyckel med ett extra långt skaft. Spärrnyckeln
som har ett litet spärrhuvud är extra tätstegad och ger
användaren bättre möjligheter att komma åt i trånga
utrymmen samtidigt som längden på 450 millimeter
ger extra kraft. Verktygets
spärrmekanism ska klara upp
till 610 newtonmeter.
För mer produkter se
www.kamasatools.com

Fleet 101 K2 för Android

Denios har tagit fram en smidig behållare för strö av
sand och grus för halkbekämpning. Sandbehållarna finns
i sex storlekar från 100 till 1000 liter och är tillverkade
av Polyeten, ett slagfast och är extremt väderbeständigt
material lämpligt för sandbehållare i utomhusbruk.
Behållarna är stapelbara för sommarförvaringen och hjul
eller ben finns som tillval för enkel förflyttning.
Besök www.denios.se för mer information.

För den verklige motorälskaren finns nu en alldeles speciell
utgåva av TomToms GPS-navigator. Top Gear-utgåvan har Jeremy
Clarksons röst plus en massa Top Gear-godbitar som bonus. Fartkameravarningar, information via lokal sökning med Google och
väderrapporter bara för att nämna några. Vad skulle kunna gå fel i
trafiken med självaste Jeremy Clarksons vid din sida?

Stor kraft för små utrymmen

Nu finns det en möjlighet för barn i åldrarna från
1 upp till 4 år att äntligen få ratta en Scania.
Lastbilen med R730 som förebild framförs
trampande och är tillverkad i robust och slagtålig
plast. De gummibelagda hjulen ser till att hålla
bullernivån nere under körning inomhus.
Längden är strax över en halvmeter, priset är
700 kronor och den finns att köpa där Scania i
fullstorlek säljs, eller i Scanias webbshop.

Halksäkert på firman

Med Jeremy Clarkson i navigatorn

Små kameror
– stora möjligheter

Trampa på med Scania

Programvaruföretaget Fleet 101, marknadsledande
på utveckling av verksamhetssystem till transport
och logistikföretag lanserar en Android-app, Fleet
101 K2 Mobile, för kostnadseffektiv mobildata
kommunikation. Fleet 101 K2 Mobile ger stöd
för förare att ta emot arbetsorderna och text
meddelanden, återrapportering av uppdrags- och
statusförändringar samt ta elektroniska kvittenser.
Mer information på www.fleet101.se.

Domkrafter för tunga lyft

Dator i hytten
Strands Fordonskomponenter erbjuder
en enkel och stabil fastsättning av
laptop i fordon. Deras databord med
teleskopsarm har en justeringsmån
från 58,5 till 80 centimeter. Datorn
fästs med kardborreband på bordet i
aluminium tål en belastning upp till
tio kilo vid parkering och fem kilo
under körning. Den kan beställas från
www.strands.se och kostar 994 kronor
inklusive moms.

Sparar minuter

Svanenmärkta
biltvättkemikalier
Tammermatic tillverkar biltvättkemikalier för
automatiska biltvättar och är specialiserade på
tvättanordningar till bilar och tunga fordon.
Nu lanseras deras första biltvättkemikalier med
Svanenmärkning vilka består av 17 produkter för
automattvätt. För att produkterna ska beviljas
Svanenmärkning måste de uppfylla stränga krav på
produktens innehåll och förpackning för att inte
belasta miljön mer än absolut nödvändigt.

Miljöfrakt med DHL
DHL Freight lanserar tjänsten
Miljöfrakt. Den nya tjänsten som är är
en utsläppsreducerande tjänst för att
styra över transporterna till lastbilar
som tankas med förnyelsebara bränslen.
Den som väljer att få sina varor
transporterade med DHL Freight:s
Miljöfrakt betalar en extra kostnad på
cirka tio kronor.
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