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Nyheter

I takt med storleksutveck
lingen och strukturrationali
seringen inom svenskt jord
bruk ökar också kontinuerligt 
behovet av bättre logistik och 
produkter för effektiv material
hantering.

För att möta denna utveck
ling och tillgodose dessa  
maskinbehov har Söderberg &  
Haak under en tid letat efter 
lämplig leverantör att komplet
tera det befintliga produkt
programmet med.

Valet har fallit på och avtal 

har tecknats med JCB i Eng
land.

Avtalet omfattar JCBs Agri
produktlinjer bestående av 
kompaktteleskoplastare, 
 traditionella teleskoplastare, 
midjestyrda teleskoplastare, 
kompakthjullastare och tradi
tionella hjullastare, alla i  
speciellt Agriutförande.

Det speciella Agriutföran
det har egenskaper som jord
bruket särskilt efterfrågar, det 
vill säga högre motoreffekter, 
högre hydraulkapaciteter, an

passade chassin, anpassad 
hjulutrustning samt, om så ön
skas, lägre hytter.

Ny leverantör

Sidokamera med
 döda vinkeln och övervakning
Enligt ett nytt EUdirektiv så ska alla lastbilar utrustas med en sidospegel  
för att övervaka den döda vinkeln vid högersväng. Nu presenterar M Of   
Sweden tillsammans med MXN och IZY detta, fast en kamera som ser 
det man ska se, samt att den övervakar din lastbil på natten för att för
hindra inbrott och stölder. Sedan  juni 2009 finns även kameran inmon
terad i valfritt frontskydd, om man så vill.

DVR är en liten och stöttålig minnesenhet med enkel menystyrning 
och rörelseavkänning som gör det enkelt att övervaka ditt fordon.

Kameran är en färgkamera främst utvecklad som backkamera. Både 
lins och kamerahus värms automatiskt när tempera

turen understiger tio grader. Den är försedd 
med sex IRleds samt Audio. Sony  
Super HAD 150 graders linsen ger en 
skarp bild. Speciellt utvecklad för våra 
Nordiska förhållanden.

www.mofsweden.se

Nytt stort skogsåkeri
Skogsfrakt och Owes Åkeri  
i Delsbo, ortens två domi
nerande skogsåkare, går nu 
samman och bildar Sveriges 
största skogstransportföre
tag med totalt 24 fordon och 
60tal förare.

Owe Fredriksson, logistik
ansvarig på nya Skogsbilen 
AB, hoppas att stordriften 
ska göra virkestransporterna 
både effektivare och mer per
sonalvänliga.

Kunder är de stora skogs
bolagen med industrier längs  
kusten.

Skopkross används        
i byggandet
Efter ett antal besök på kon
struktionsplatsen i Johan
nesburg upptäckte MB att 
arbetet i det stora konstruk
tionskomplexet för World 
cup 2010 genererade stora  
mängder av inert material.

Detta ledde till ett förslag 
om att använda MB:s skop
kross i arbetet.

– Vi är stolta över att 
demonstrera att Italien har 
mycket att erbjuda världen, 
särskilt i samband med  
sådana här storskaliga 
events, säger Guido Azzolin, 
managing director, MB.

Pelis helt nya verktygsväska är tillverkad för riktigt tuffa miljöer. Pelis 0450 är 
okrossbar, vattentät och kommer med livstids garanti.

– Produkten är för alla som ställer höga krav på för varing och enkel tillgänglighet av 
sina verk tyg. Militär, flygplansunderhåll, fältservice, fartygsreparationer, expeditio

ner med mera, säger Wareco i ett pressmeddelande.
Introduktionspriset för verktygsväskan ligger på 4 400 kronor exklusive 

moms. Ordinarie priset är 9 499 kronor.
Wareco är generalagent för samtliga PELI produkter.

www.wareco.se

Okrossbar och vattentät 
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