Fordonsdator hanterar körtider
Transics har en ny fordonsdator utan display som hanterar
körtider och Pårdskrivardata. Det är TX-GO som har tagits
fram för åkerier som vill mer än att bara lokalisera sina
fordon utan att behöva ha direktkontakt med föraren.
TX-GO registrerar position och körsträcka samt är kopplad
till fårdskrivaren för att därigenom vidarebefordra uppgifter
om kör- och vilotider. Dessutom kan f,årdskrivarens minne avläsas och förarkortets uppgifter
laddas ner på distans. För mer info www.transics.com
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I En Småföretagares Vardag tar oss Roland Götblad med på en
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resa av vedermödor. Med 6o års erfarenhet från en spridd skur
branscher har han fått sin beskärda del av myndighetsbekymmer
och utmaningar att lösa. Efter många strider delar Roland Götblad nu
med sig av sina lärdomar och berättar om alla käppar som sätts i hjulet

för småföretagarna. Boken är pä 2.64 sidor och kostar 3oo kronor.
Mer information om boken på www.ensmaforetagaresvardag.se
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Trux Offroad
- nu även till nya FH
Trux breddar sitt sortiment med produkter till nya
Volvo FH. Till modellen har nu tagits fram Offroadversionen av frontskyddet, alltså utan nederdelen
ör att bättre passa till mer krävande körningar som
skogs- och anläggningstransporter.
Trux Offroad är som standard tillverkad av
aluminium och i det egenutvecklade Airflow-systemet.

Ramp med ny teknik
Brittiska Redtronic, tillverkare av blixtljusramper under
varumärket Mega-Flash lanserar en nyhet. Nltt är Fx-tekniken
och Cree-dioderna. FX-tekniken ger möjlighet att speca två
ljusFårger i samma reflektor, till exempel orange och blått
för utryckningsfordon eller rött och orange för gruvfordon.
Cree-dioderna ger högre spridning än tidigare utförande
och självklart finns Mega-Flash med enPårgat ljus. Mer på

www.bilupplysningen.se som

marknadsför
produkten.
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Rensar

filtret

Nu finns det ett effektivare sätt rengöra luftfilter på
i stället för att slå ur filtret eller stå med blåspistol.
Ara Maskin AS marknadsför Filter Blaster som passar
många olika filterstorlekar. Enheten stoppas ner i
filtret, kopplas till tryckluft och munstycket som

roterar i z 7oo vlmin blåser effektilt ur filtret. För
stationärt bruk i verkstäder finns en dammuppsamlare.
Mer om Filter Blaster kan ses på www.aramaskin.no

