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För kreativt sinnelag
Att ha ett gäng målarböcker i hytten att ta till när
väntetiderna blir för långa är väl ingen dum idé:
Ja, till och med köpa hem några stycken till barnen
dessutom. I DAFs merchandisesortiment finns en
målarbok där man kan färglägga olika modeller ur
deras produktionslinje. Det blir garanterat kreativa
färgsättningar på lastbilarna och färgglada omgivningar.

Sladdlöst
för verkstaden
En ny plattform för batteriverktyg i
premiumsegmentet lanseras nu av tyska Flex.
Den är anpassad för både 10,8 V och 18 V verktyg.
Sortimentet som hela tiden utökas omfattar bland
annat borr- eller slagskruvdragare, mutterdragare,
tigersåg och dessutom värmejackor. I utbudet finns
också en LED-lampa med ställbar ljusbild som
kan placeras just där man vill ha ljuskällan. Ett
välkommet hjälpmedel i verkstaden.

Euroscan
presenterar nyheter
ThermoTech Sweden AB som representerar tyska
Euroscan Group, världens största tillverkare av
temperaturskrivare presenterar deras senaste
produkt. Det är RX3 för lastbil och TX3 för släp/
trailrar. Det unika med Euroscan temperaturskri
vare är att de går att kopplas samman med Volvo
Dynafleet i vilken transportskåpets temperatur
information kan integreras. Euroscan temperatur
skrivare uppfyller alla regler och bestämmelser, nu
även GAMP 5 och uppfyller därmed de strängaste
kraven för till exempel läkemedelstransporter.
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Lättare och lättare
Knapen Trailers som utvecklar trailrar har tagit fram
en ny lättviktare med moving-floor/walking-floor som
rymmer 87 kubik. Den har fått namnet K502-LIGHT,
och är en multifunktionell trailer med teknisk kapacitet
på 28 ton med sina niotonsaxlar från SAF och tolvtons
kingpintryck. En lämplig trailer där 40 tons totalvikt
råder. Tjänstevikten på trailern är endast 225 kilo och
bygger på ett nyutvecklat galvaniserat chassi.

Nyhet i blåsväder
Nu finns det en liten pryl som tar bort mycket
av störande vindljud utomhus och prassel när
mikrofonen ligger och skaver kläderna. Pinocc
heter den och är en svensk innovation, en
enkel konstruktion i form av en liten filt med
kardborrelåsning som rullas utanpå mikrofonen
och reducerar vindljudet. Den finns i flera olika
färgsättningar och är dessutom vatten- och
fuktavvisande. Pinocc finns bland annat hos
smartasaker.se och prislappen ligger på strax
under femtiolappen.

På bred marknad
TX-Trailerguard som är Transics
flotthanteringslösning är på allvar
ute på marknaden. Först ut med
att förse hela sin vagnpark på runt
20 enheter med systemet är det
holländska djurtransportåkeriet
Keus & Mollink i Almelo. De ser
TX-Trailerguard som en möjlighet
att i realtid övervaka sina lastbilar och trailrar för bättre effektivitet.

 

Flera kran-nyheter
från Fassi
Den italienska krantillverkaren Fassi presenterar
nu flera nya modeller i sin satsning att förnya
kransortimentet.Först två nya kranar i sex- och
sjutonmetersklassen som får beteckningarna F65B
respektive F70B. De är lättare än sina föregångare,
närmare bestämt nio procent enligt tillverkaren.
Nytt är också att hydrauloljetanken är större och
kranarna generellt är smalare.
En hel del snäpp upp i klasserna finner vi F545RA
XE, en 50-tonmeterskran som placerar sig mellan
485- och 560-kranarna och då
lämpad för treaxliga chassier.
De nya kranarna kommer att
finnas tillgänglig från slutet av
januari 2016.

Saftblandareffekt
Hella har ett varningsljus med LED-tekniken som ger en
rotationseffekt. Rota LED som den heter är uppgraderad och
utlovas ge 20 procent mer ljus. Modellen är mycket vibrations
tålig och finns i tre modeller baserat på monteringsönskemål:
för fast montering, med flexibelt rörfäste eller med magnetfot.

Flexibelt skydd
VBG har i sitt produktutbud ett underkörningsskydd med ställbara armar.
Syftet med EUFA som det heter, är att enklare kunna ställa in rätt monterings
höjd då enskilda påbyggare på grund av helfordonsgodkännande idag inte
kan smida ihop sina egna underkörningsskydd utan en kostsam certifiering.
För att hålla rosten borta använder man zinkmanganfosfatering, ED-dopp
och slutligen en högblank pulverlack.

Två nya från Tomtom
Tomtom har lanserat två nya navigatorer i
Go-serien, Tomtom Go 51 och TomTom Go
61. Det är ingångsmodeller i Go-serien med
en touchskärm på fem respektive sex tum.
Livstids uppdateringar av världskartor och
fartkameror ingår även i dessa lite enklare
modeller. För enkelhetens skull har
alla Go-modellerna
funktionsknapparna
”Kör hem” och ”Kör
till jobbet”. Dessutom
är alla kompatibla med
Tomtom Mydrive.
Rekommenderat pris
för Go 51 är 1 799
kronor och Go 61 slutar
på 1 999 kronor.

Svensk kopplar trycket
Uno-matic är en
ny luftkoppling på
marknaden.
Visst ser den ut
som vilken annan
luftkoppling som
helst från en tysk
tillverkare, men på
denna svensktillverkade
ersättare har istället
aluminiumkomponenterna
fått ett svart hårdanodiserat
ytskikt, vilket ska ge bättre
korrosionsbeständighet.
Handtaget är vridet och
försett med gummibeläggning.
Uno-Matic marknadsförs av Autocomp AB.

Alla kort i facket
Thumb heter en svensk innovation som håller ordning på alla plastkort som annars ligger och
tar plats i plånboken eller ligger och dräller i olika fack i bilen. Det handlar inte om något avancerat
ingenjörsverk alls utan är bara en smart konstruerad pryl i plast som förvarar id-, konto-,
betal- och rabattkort. En sinnrik låsning håller alla plastkort på plats.
Designen är enkel och med bra ytor som passar utmärkt till profiltryck.
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