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I en app
För unga åkare
För framtidens åkare och lastbilsförare finns
i Mercedes presentbutik ett par trevliga
Arocs-modeller för såväl sandlådebruk som
fingolvet från tyska Bruder. Två alternativ
finns. Arocs 6x4 som krokväxlare eller
en Arocs 8x4 med tippbalja. Modellerna
rekommenderade från tre år är i skala 1:16,
med andra ord en bastant pjäs som mäter
omkring 70 centimeter i totallängd. Priserna
är satta till 59,90 respektive 64,90 euro.

Ny
prisklass
LED-belysningen är lite synonymt med
hög investeringskostnad. Men nu vill
Hella råda bot på detta och erbjuder ett
mellanprisalternativ till marknaden.
Produkterna riktar sig bland annat
till lastbils- och maskinägare med något
äldre fordon som inte vill lägga en
massa pengar på LED-belysning.
I Hella Valuefits produktsortiment
finns arbetsstrålkastare samt
en- och flerfunktionslyktor.

Med appen Easyroad kan
föraren från mobilen redovisa sin
tjänstekörning, följa upp bränsleförbrukningen
och dessutom hålla koll på bilvärmaren.
KG Knutsson AB har tillsammans med bilvärmetillverkaren Calix tagit fram den
nya appen speciellt riktad till tjänstebilsbrukare. Körjournalens system uppfyller
Skatteverkets alla krav och det räcker med ett knapptryck för att rapportera in
körningen till arbetsgivaren. Värmaren styrs från samma app och man kan få
information om andra av bilens funktioner då systemet är kopplat till en enhet
som ansluts till bilens ODT-uttag.

Strålkastare
med ökat skydd
Med en speciell ytbehandling på
backstrålkastarna ökar motståndskraften mot rostangrepp. Till Hellas nya strålkastarserie används ytbehandlingen
Corosafe i fyra lager för att skydda mot korrosion men också mot stenskott.
En av backstrålkastarna i serien är Power Beam 1000 som med sina sex ljusstarka LED
ger 850 lumen. En annan lite mindre är Modul 70 LED med fyra ljusstarka LED vilka
ger 800 lumen.

Trailersortiment
Hos trailertillverkaren Krone och deras merchandiseutbud har vi aldrig kikat in förut. Men att där finns ett
imponerande utbud prylar står snart klart. Ett måste för
alla som bestämt sig för vilken trailertillverkare som är
favoriten. I shopen finns allt från kläder för såväl ung
som gammal, till bra-att-ha-prylar och en mängd leksaker
och modeller. Från www.krone-trailer.com letar man sig
vidare till shopen.

I år fyller Allison Transmission 100 år
Allison har sitt ursprung från bildandet av Indianapolis Speedway Team Co den 14 september 1915.
Entreprenören, innovatören och affärsmannen James A. Allison var en av grundarna, och
delägare i både Indianapolis Motor Speedway öppnad 1909 och flera framgångsrika racingteam.
Idag är Allison Transmission världens största tillverkare av helautomatiska växellådor för
kommersiella fordon. Med cirka 2 700 anställda och närvaro i över 80 länder omsätter
bolaget två miljarder dollar per år.
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Vägledare
Garmin presenterar nu sina nya lastbilsnavigatorer Dēzl
570 och 770 med fem- respektive sjutumsskärmar. Ny är
också backkameran BC 30 som enkelt kan kopplas till
navigatorerna för att ge bättre bakåtsikt. Navigatorerna
erbjuder flera nya funktioner som serviceloggning, hitta
bra rastplatser, restauranter med mera poängsatta av
yrkestrafiken. Dessutom använder de kända landmärken
i sin guidning. De kan också via Bluetooth kopplas ihop
med en smartphone för ytterligare funktioner.

Temperaturkung

Inget spill
Alla nya personbilar måste sedan årsskiftet uppfylla Euro 6-kraven.
Transportbilarna står näst på tur där kraven träder i kraft från
september 2016. SCR-teknologin som många använder kräver en
tillsatt urealösning, och det är inget man ska söla med då det är
frätande på både billack och kläder. Kemetyl har utvecklat en
användarvänlig AdBlue-påfyllare. Det är en 1,5 liters förpackning
med säkerhetsanordning för att öppna locket och en start/stopp
funktion på flaskpipen för att undvika spill under påfyllningen.

En nyhet från komponenttillverkarna
kommer från Thermo King. Det är deras senaste
termoanläggning V-800 MAX Spectrum,
riktad till transportörer av tempererade varor
inom stadsdistribution, och där för fordon
upp till tolv tons totalvikt. Den är lättare och
utlovas ha tio procent högre kapacitet än sin
föregångare. V-800 Spectrum är anpassad för
tvåzonsskåp och kräver inte dieselmotor
då den är direktdriven.

Folkets logistiksystem
Nu finns det ett betydligt billigare alternativ till alla nischade logistiksystem. Waze heter
den och är helt enkelt en app som kostnadsfritt kan laddas ner till smarttelefonen. Waze
som är en community-baserad trafik- och navigationsapplikation samlar automatiskt
in position och trafikinformation från alla som använder den och rapporterar tillbaka.
Användaren kan då få uppgift om hur trafiken flyter och eventuella olyckor och köer.
Mer på www.waze.com

Adjö till träsmak
Att kroppen tar stryk av långvarigt stillasittande är
allmänt känt, och yrkesförare är särskilt utsatta.
Airhawk erbjuder en tryckavlastande
sittdyna som ska råda bot på
problemen.
De uppblåsbara sittdynorna är
uppbyggda av ett antal celler som
med hjälp av små kanaler fördelar
luften. Lösningen kan liknas vid de tryck
utjämnande egenskaperna som vatten har.
I Sverige är det KGK som marknadsför
produkten som även finns för kontorsstolar.

Tillåt högre vikt
Den store underhållaren Sven Melander
har gett ut en bok med titeln ”Upp i
vikt kvickt”. Titel syftar inte på 74-tons
totalvikt utan är en underhållande
kokbok med recept som inte alltid följer
dagens alla motton om lätt mat och låga
vikter. I denna kokbok delar Sven med
sig av sina favoritrecept. Här handlar det
om god mat då han vill att vi ska hitta
tillbaka till själva essensen av matlagning.
Boken är på 153 sidor och kostar
strax över 200 kronor.
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