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Konsten att
piffa till Trafic
När en ny bilmodell har presenterats sätter konstruktionsarbetet
hos tillbehörsleverantörerna igång. Till nya Renault Trafic har Truckparts AB i
Jönköping tagit fram ett sortiment av utrustningsdetaljer. Bland annat ett frontskydd i
60 millimeters rostfritt stål som går att få högglanspolerat, svart eller med ”titan look”.
En annan nyhet är fotsteg, som kan beställas med vita, blå, gröna eller röda lysdioder.
Huruvida produkterna passar till Opel Vivaro, som har samma kaross, framgår inte.

Varmt i varje hytt
Airrex Smart DC är ett nytt eldrivet
värmeaggregat som marknadsförs av finska
Rex Nordic Oy. Aggregatet fungerar som
kupévärmare till maskiner, truckar och
specialfordon, men också till lastbilsskåp
för tempererade frakter. Varmluftens
riktning ställs in vertikalt och horisontellt.
Anläggningen verkar i plus/minus två
grader den inställda temperaturen och
avbryter driften om batterispänningen
blir för låg. Airrex Smart DC finns i
modeller från 500 till 900 watt (12–72 V).

Årets pickup på andra sidan Atlanten
I samband med bilmässan i Denver utsågs Truck of the year 2015,
vilket i detta fall innebär årets pickup. Titeln gick till
Chryslerprodukten Dodge Ram 1500 Ecodiesel
tack vare högsta bränsleeffektivitet tillsammans
med högsta vridmomentet som den treliters
V6:an bjöd på. Detta tillsammans med klassens
bästa drag- och lastförmåga.

Sko dig rätt
Mascot lanserar fyra modeller
i en nyutvecklad serie av
skyddsskor. Serien omfattar
två par skyddsskor, ett
par skyddskängor
och ett par skyddssandaler. De har fått
namnen Bimberi Peak,
Mont Blanc, Fujiyama respektive
Alpamayo efter kända berg. Tåhättan
är gjord av metallfritt kompositmaterial
och spiktrampskyddet är gjort av textil. Då
också öglorna är av plast är skorna helt metallfria. De
halkhämmande sulorna lämnar inte märken efter sig.

För trånga lager
Har man ont om plats på lagret kan en midjestyrd motviktstruck vara en lösning. AisleMaster har några i sitt utbud. El- eller gasoldrift och med en lyftkapacitet på 1,5 till 3,5 ton
erbjuds. Den utlovas tillåta 50 procent ökad lagerplats än en vanlig motviktstruck och 30
procent mer än en stapeltruck. Som tillval finns bland annat gaffelpositionering, tät hytt och
andra färger. Aisle-Master är en Combiliftprodukt och tillverkas på Irland.
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Kompakt
multimaskin
Thaler 3248 är en smidig minilastare som
finns i två grundutföranden. 3248/A, en
traditionell lastare samt teleskoplastaren
3248/TA. Den drivs fram av en fyrcylindrig
Yanmar-diesel på 48 hästkrafter och
hydrostatisk transmission. 2 500 kilos
lyftkraft och en pallgaffellyfthöjd på närmare
tre meter och SMS-fäste med hydrauliskt
redskapslås nämns i specifikationen. Och
priset startar från strax över 300 000 kronor.
Generalagent är Närlant Import AB, som
nu lanserar den nya lastaren.

 

Viktiga tankar
Foma Fordonsmateriel AB tar som generalagent för BPW in
BPW ECO Air lufttankar från HBN-Teknik A/S. Lufttankarna är
korrosionsfria och tillverkas av
glasfiberarmerat kompositmaterial
vilket ger viktbesparingar på
upp till 60 procent jämfört med
motsvarande i stål. Dessutom
är de helt återvinningsbara.
Tankarna finns i volymer från
30 upp till 220 liter.

Kama utökar utbudet
Kamaprodukter, som förser de flesta fordonskategorier med tillbehör
och utrustning, har blivit leverantör för Arizonabaserade
Rigid Industries. Ur Rigids produktprogram marknadsförs nu deras
LED-ljusramper. Med tre patenterade optiska system utlovas goda
ljusegenskaper för olika användningsområden. Och med nära nog
okrossbart ytterhölje vågar man lämna fem års garanti på ramperna.

För ledsna fötter

Verktygsjubilar

Problem med spruckna hälar? Gelsox
marknadsför en strumpa som ska både
lindra och läka hälsprickor och även ge
dämpande effekter vid ryggproblem,
trötta fötter och hälsporre. Den kraftiga
nylonstrumpan har en häl av TPR-gummi
som håller hälen fuktig för att påskynda
läkning av hälsprickor och hård hud. De
medicinska strumporna finns i storlekar
från 36 upp till 45 och priset är under
200 kronor paret på www.gelsox.se

Makita Corporation fyller 100 i år och i
deras breda produktutbud med det mesta
inom elverktyg finns nyheten vinkelslipen
DGA504. Det är en högprestandamaskin
med kolborstfri motor avsedd för krävande
miljöer. För bekvämlighetens skull har den ett smalt gummibeklätt
handtag. Maskinen anpassar varvtaletefter belastning med hjälp av den
automatiska hastighetsjusteringen. Andra egenskaper är mjukstart och
återstartsskydd. Den är också försedd med batteriindikator som visar
aktuell batterikapacitet.

Styling mot solen
Truckstyle Sweden presenterar nya solskydd i glasfiberarmerad plast till den senaste modellen av
Volvo FH Globetrotter och Globetrotter XL. Den är tio centimeter lägre än originalet och ger alltså
ännu bättre skydd mot solljuset. Sju olika varianter erbjuds och de kan även skräddarsys efter egna
önskemål. Även insidan är slät och man slipper se tråkiga glasfibertrådar. Monteringen är enkel på
befintligt fäste. Mer info på www.truckstylesweden.se

Burk att glänsa med
Alu-Krom-Glans är en ny putsprodukt på marknaden. Den innehåller
en fuktig putsvadd som utan frätande inverkan lätt avlägsnar
rost och andra beläggningar på förkromade och aluminiumföremål
samtidigt som den ger en hög glans.
Håll med om att den utstrålar en stor
dos nostalgi – bara burken är värd
en framstående plats i garagehyllan.
Pratts Alu-Krom-Glans marknadsförs
bland annat av Verktygsboden och
priset ligger på en hundring för en
75-gramsburk.

Egen strömförsörjning
Inför sommarvärmen kanske det är dags för en luftkonditionering
till hytten för väntetider och övernattningar. Dometic har detta i sitt
produktutbud, liksom bränsledrivna elverk
att driva det med. De tre dieseldrivna
elverken monteras med fördel i något
av verktygsskåpen och heter TEC 29,
TEC 30 EV och TEC 40 D. Bränslesnålast
är 30 EV med en förbrukning på 0,7 liter
i timmen. De två andra ligger på strax
över litern. Ljudnivån är mellan 54 och 64
dBA sju meter ifrån.
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