säkerhet
i fokus

abkati topp 5 • Brigade • Autoline sandspridare • ficklampor • fordonsskyltar

Abkati aktuellt #1
Priserna är exkl. moms och gäller från v. 3 till och med v. 13 2021 med reservation för mellanoch slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Sydsten har full koll på sina fordon
med Brigade Backsense
Oavsett vilket fordon man framför så är det av största
vikt att man har bra uppsikt både fram, bak och
åt sidorna. Sydsten i Dalby jobbar med riktigt stora
maskiner och har förutom backkamerasystem satsat
på Brigades radarsystem till sina stora fordon. Allt för att
sätta säkerheten först.
Sydsten är ledande tillverkare och leverantör av fabriksblandad betong, krossprodukter och grus i de södra delarna
av Sverige, och är ett av de företag som investerat i Brigade
Backsense radarsystem till sina fordon. Mikael Svensson är
verkstadschef på Sydsten, för honom är säkerheten alltid
prioriterad i det dagliga arbetet.
– Vi jobbar med stora och tunga maskiner där det är svårt
att ha bra uppsikt bakåt, säger Mikael Svensson. – Vi har
haft incidenter där två maskiner kolliderat. Den gången blev
det lyckligtvis bara materiella skador men det resulterade i
väldigt höga reparationskostnader.
Efter kollisionen var det tydligt att man behövde investera i
ett radarsystem för att undvika liknande – eller ännu värre
- incidenter i framtiden. – Problemet med våra maskiner är
att de är så stora och att backspeglarna inte räcker särskilt
långt ut – man har ingen bra uppsikt bakåt helt enkelt, säger
Mikael Svensson.
Flexibelt radarsystem
Brigade Backsense går att programmera så att radarsignalerna anpassas till det aktuella fordonet med en
räckvidd på 3-30 meter och en bredd på 2-10 meter.
Med en enkel inställning kan man själv välja hur och
när man vill att systemet ska börja varna. På maskinen som
Sydsten använder sitt radarsystem så är radarn till exempel
placerad baktill mellan däcken, vilket gör att systemet hade
varnat konstant om man inte gjort en kalibrering så att
radarns varningssignaler aktiveras utanför däcken och inte i
direkt anslutning till radarns placering.

Mikael Svensson, verkstadschef
på Sydsten i samtal med Johan
Fredin, säljare på Abkati.

– Att jobba med stora maskiner innebär alltid en risk men
med Brigade Backsense har vi full koll på fordonet och risken
att det ska inträffa en incident har minimerats radikalt.
Säkerheten kommer alltid först och då är det inget svårt val
för oss att investera i ett radarsystem som ger en tryggare
arbetsmiljö för våra anställda, säger Mikael Svensson.

brigade Backsense
Programmerbar Backsense® radarsystem
för detektionsvarning av faror och hinder
kring fordon. Backsense använder sig av
frequency modulated continuous wave
(FMCW) radarteknik. Resistent mot vatten,
fukt, damm,vibrationer, värme, kyla och lera.
Backsense har en programmerbar räckvidd
på 3-30 m och bredd på 2-10 m. ECE R10,
CE- & E-märkt. 3 års garanti!
Artnr: 309.4530
Rek ca pris: 18 295,00

bli säkrare på vägen med brigade
Nyhet!

Backkamerasystem BRIGADE för Scania
Komplett backkamera-lösning för inkoppling i Scania
OE monitor från Brigade.
Detta paket Innehåller:
Backkamera Elite - 1 st
Adapterkabel till MAN Harman-enheter - 1 st
Adapterkabel Selectmonitor till Elite-kabel - 1 st
Kamerakabel 20m - 1 st
Backkamera lösning utan visir för inkoppling i Scania OE mon
Artikelnr: 309.1623SCANIA
Rek ca pris: 7 512,00

Nyhet!

Backkamerasystem BRIGADE för Scania
Komplett backkamera-lösning för inkoppling i Scania
OE monitor från Brigade. Detta paket innehåller bl.a.
en Elite-kamera med visir som ger perfekta detaljer
i såväl skuggor som ljusa miljöer.
Detta paket Innehåller:
1. Backkamera Elite med visir - 1 st
2. Adapterkabel till MAN Harman-enheter - 1 st
3. Adapterkabel Selectmonitor till Elite-kabel - 1 st
4. Elitemodul för visirkamera - 1 st
5. Kamerakabel 20m - 1 st
Kamerakabel 20m - 1 st
Backkamera lösning med visir för inkoppling i Scania OE mon.
Artikelnr: 309.1242SCANIA
Rek ca pris: 8 682,00

Nyhet!

Backkamerasystem BRIGADE för Volvo
Komplett backkamera-lösning från Brigade för
inkoppling i Volvo FH/FM.
1. Backkamera Select - 1 st
2. Adapter Select-kamera till Volvo FH(4)/FM(4) - 1st
3. 5-pin till 4-pin adapter - 1 st
4. Kamerakabel Select 20m - 1 st

Backkamera lösning utan visir för inkoppling i Volvo FH/FM
Artikelnr: 309.1379VOLVO
Rek ca pris: 3 975,00

Backkamerasystem BRIGADE för Volvo
Komplett backkamera-lösning från Brigade med
automatiskt visir för inkoppling i Volvo FH/FM.

Nyhet!

1. Backkamera Select med automatiskt visir - 1 st
2. Adapter Select-kamera till Volvo FH(4)/FM(4) - 1st
3. 5-pin till 4-pin adapter - 1 st
4. Kamerakabel Select 20m - 1 st

Backkamera lösning med visir för inkoppling i Volvo FH/FM
Artikelnr: 309.2808VOLVO
Rek ca pris: 5 209,00

TurnAssistant med sidokamera & monitor
Komplett system för TurnAssistant från Brigade. Systemet
underlättar för föraren genom att ge en aktiv varning på
skärmen om att något befinner sig i den döda vinkeln
– vilket är särskilt viktig vid högersväng.

Nyhet!

Systemet innehåller följande:
1. 7" Digital LCD Monitor - 1 st
2. Kompactkamera/sidokamera - 1 st
3. TurnIndicator - 1 st
4. Hastighetsadapter - 1 st
5. OnScreenDisplay adapter - 1 st
6. SideScan paket - 1 st
7. kamerakabel 5 meter - 1 st
8. Förlägningskabel 4,5 m för sensor - 2 st
TurnAssistant med sidokamera
Artikelnr: 309.TURN5344
Rek ca pris: 17 899,00

DEFA Larmsystem DVS90R-G
DVS90 från DEFA är ett flexibelt larmsystem som
både kan kopplas till de nya CAN-bussystemen och
till den elektronik som finns i äldre bilar. Systemet
kan även enkelt ställas in för användning i båt.
Larmet kan monteras i nästan alla fordon med
12 V eller 24 V elförsörjning. DEFA DVS90 är
nummer ett när det gäller monteringstid och
pålitlighet. Systemet understöds av bra, bilspecifika
monteringsanvisningar samt utmärkt support via
defa.com. För ökad säkerhetsnivå kan man köpa till
fler sensorer som tillbehör. För att kunna installera
ett DVS90 måste man vara auktoriserad installatör.
Detta blir man genom en ansökan på defa.com.
Larmsystem DVS90
Artikelnr: 77.600900
Rek ca pris: 2 381,00

Nyhet!

kampanj

10 % extra rabatt

Abkati aktuellt

Topp 5

ADR-väska
Innehåller:
ADR-väska: 1 st
Stövlar, strl. 45: 1 st
Engångsoverall: 1 st
Handskar, 35 cm: 1 par
Ögonspolvätska, 0,5 l: 1 st
Första hjälpen: 1 st
Korgglasögon: 1 par
Varningslampa: 1 st

Batterier, LR 6: 8 st
Räddningsfilt: 1 st
Absorbentark Oil only,
50x40, 400 g: 2 st
Absorbentark Universal,
50x40, 400g: 2 st
Avfallssäck 125 l: 1 st
Tätningsduk, 1x1: 1 st

Artikelnr: 3260.04
Rek ca pris: 1 595,00

15 % extra rabatt
Reflextejp konturmärkning skåp
Prismatictejp för konturmärkning av skåp.
Avsedd för montering på hårt underlag.
Finns i rött, vitt och gult. Från 2011-07-11
är det obligatoriskt med konturmärkning på
alla nyregistrerade lastbilar över 7,5 ton och
släp över 3,5 ton. Mått: 50 mm x 50 m.
Nu kan du även få din reflextejp märkt med ditt
företagsnamn! Kontakta din distriktssäljare eller
kundcenter vid intresse. OBS, ingår ej i kampanj.

ECE104 tejp fast gul
Artikelnr: 311210150
Rek ca pris: 1 695,00
ECE104 tejp fast vit
Artikelnr: 311210250
Rek ca pris: 1 695,00
ECE104 tejp fast röd
Artikelnr: 311210350
Rek ca pris: 1 695,00

kampanj
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kampanj

10 % extra rabatt
CRC Multi-Surface Citro COVKleen
Kraftfull, mångsidig, professionell ytrengöringsspray, med extremt hög
alkoholhalt och alkoholrenhet (99,9%) för rengöring och desinfektion
av alla slags ytor. Den har speciellt tagits fram för användning på ytor
med hög beröringsfrekvens såsom arbetsbänkar, verktygsskåp, verktyg
och som en allmän arbetsplatsrengörare. Den tar snabbt bort bakterier,
virus, svamp, smuts och oljor från de flesta ytor, inklusive metall, sten,
tyger och de flesta plaster. EN 1276, EN 1650:2019, EN 14476. Densitet:
0,822 g / cm3 (@ 20 ° C). Flampunkt: 12 °C. Viskositet (25 ° C): <5 mPas.
Artikelnr: 303-33342
Rek ca pris: 115,00

10 % extra rabatt vid köp av 6 st
CRC Fönsterputs pumpspray 500ml
Ett kraftfullt och lättanvänt rengöringsmedel från CRC som passar alla
speglar och glasytor. Denna fönstertvätt är utvecklad för att upplösa
smuts, trafikfilm och insektsrester med snabb verkan. Kan användas på
bl.a. vindrutor in- och utvändigt, strålkastarglas, stötfångare m.m.
• Avlägsnar insektsrester.
• Löser smuts och trafikfilm.
• Lämpligt för alla glasytor.
• Skyddar behandlade glasytor mot åternedsmutsning.
Artikelnr: 303-33031
Rek ca pris: 79,00

20 % extra rabatt
SAFE SIGHT vindrutevärmare
En produkt för eftermontering på de flesta lastbilar och maskiner. Förhindrar att is och snö fastnar på den nedre delen av vindrutan och vid
frontstolpen på förarsidan. Värmaren gör att du alltid har bra sikt och
kan köra säkrare. Värmarna monteras på utsidan av vindrutan.
Artikelnr: 512100024
Rek ca pris: 995,00

kampanj

minska bromssträckan med Autoline sandspridare
Öka trafiksäkerheten med Autoline!
Tester visar att med sandspridare
minskar bromssträckan med hela
12 meter (från 64 till 52 m) vid
en hastighet av 60 km/h.
abkati.se/autoline

S90 Sandspridarkit Volvo
A9020115 S90 sandspridarkit Volvo.Innehåller:
2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
4 x A2896014 Fäste för Volvo höger/vänster
1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
1 x A4098415 Kablage Volvo FH vers 4, FM, FMX delad med
knappar
Artikelnr: A9020115
Rek ca pris: 45 995,00

S90 Sandspridarkit Scania NG
S90 sandspridarkit Scania. Innehåller:
2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
2 x A10000 Fäste standard Autoline
2 x A2896005 Fäste Scania vänster/höger
1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6m kabel
1 x A4098426 Kablage Scania NCG 2016 delad
Artikelnr: A9020225
Rek ca pris: 45 995,00

S90 Sandspridarkit Mercedes
S90 sandspridarkit Mercedes. Innehåller:
2 x A90001 Sandspridare S90M utan fäste
2 x A10000 Fäste standard Autoline
2 x A2896006 Fäste Mercedes höger/vänster
1 x A402024610 Styrcentral/Controlbox ESS2224 6 m kabel
1 x A4098472 Kablage MB Actros 2012 och nyare, delad
med knappar
Artikelnr: A9020615
Rek ca pris: 45 995,00

Stoppkloss NG36 höjd
147 mm polypropylen
Artikelnr: 1550P.36
Rek ca pris: 150,00

Stoppkloss NG46 höjd
193 mm polypropylen
Artikelnr: 1550P.46
Rek ca pris: 183,00

Stoppkloss NG53 höjd
230 mm polypropylen
Artikelnr: 1550P.53
Rek ca pris: 232,00

Stoppkloss NG36
150 mm galvad
Artikelnr: 1550.36
Rek ca pris: 165,00

Stoppkloss NG46
190 mm galvad
Artikelnr: 1550.46
Rek ca pris: 315,00

Stoppkloss NG53
230 mm galvad
Artikelnr: 1550.53
Rek ca pris: 385,00

Hållare för stoppkloss
NG36
Artikelnr: 1551.36
Rek ca pris: 115,00

Hållare för stoppkloss
NG46
Artikelnr: 1551.46
Rek ca pris: 130,00

Hållare för stoppkloss
NG53
Artikelnr: 1551.53
Rek ca pris: 178,00

Hållare för NG53
stoppkloss i plast
Artikelnr: 1550P.55
Rek ca pris: 115,00

Stänkskydd med Rensi Spray

Parlok Supra antispraynät
Parlok Supra antispraynät för eftermontage på Parloks stänkskärmar som idag inte har antispray. Mycket bra kvalitet och
tillverkade i högdensitetspolyeten (HDPE). För att fästa nätet i
skärmen rekommenderar vi följande: minst sex nitar/skruvar
i bredd < 550 och nio om bredden är > 550.

PlastoMers stänkskydd håller absolut högsta kvalité,
även när det gäller extrema klimatförhållanden.
Stänkskydden med rensi-spray är framtagen för att
fungera under praktiska förhållanden för ditt fordon.
Rensi-spray PlastoMers patenterade stänkskyddssystem som skapades för att möta EU-direktivet (EU)
nr 109/2011. Rensi spray är testat och godkänt av SP,
Svensk provnings- och forskningsinstitut.

Art.nr.

Produktnamn

Rek ca pris

3120.20

Supra antispraynät passar för 650-680 mm stänkskärm

114,00

3121.20

Supra antispraynät passar för 550 mm stänkskärm

98,00

Art.nr.

Produktnamn

Rek ca pris

3122.20

Supra antispraynät passar för 405-430 mm stänkskärm

90,00

3153501

Stänkskydd med Rensi Spray 650 x 350 mm

265,00

3123.20

Supra antispraynät passar för 595-630 mm stänkskärm

108,00

3124002

Stänkskydd med Rensi Spray 620 x 400 mm

265,00

94,00

3123503

Stänkskydd med Rensi Spray 420 x 350 mm

259,00

3132.20

Supra antispraynät passar för 450-500 mm stänkskärm

VARNA DIN
OMGIVNING!
Bred last skylt 2-radig 640x620 mm
Artikelnr: 2500.01
Rek ca pris: 709,00

Bred last skylt 2-radig, vikbar
640x620 mm
Artikelnr: 2500.11
Rek ca pris: 862,00

Bred last skylt 1250x400mm
Artikelnr: 2500
Rek ca pris: 709,00

Bred last skylt, vikbar 1250x400 mm
Artikelnr: 2500.12
Rek ca pris: 1 015,00

Lång last skylt 1250x400 mm
Artikelnr: 2501
Rek ca pris: 764,00 kr

Varningsflagga kompl. 2 flaggor
370x240 mm
Artikelnr:1417
Rek ca pris: 279,00

Reflextejp röd/vit 50 mm x 5 m
Artikelnr: 31116RV50
Rek ca pris: 412,00

Reflextejp gul/svart 50 mm x 5 m
Artikelnr: 31116GS50
Rek ca pris: 412,00

Varningstriangel
Varningstriangel i plast med
stålben för ADR transport m.m.
Totalhöjd uppställd: 45 cm.
E-godkänd enligt ECE R27.
Sidomarkering höger+ vänster
200x700 mm
Artikelnr: 2527
Rek ca pris: 594,00

Artikelnr: 2523.01
Rek ca pris: 139,00

20%
extra rabatt

Lys upp mörkret

Elwis Pro pannlampa H3

Elwis Pannlampa Pro series H4-R

Ficklampa P320R Pro

Pannlampa med med 2 ljuslägen
på 110 resp. 330 lm. Lättanvänd
zoomfunktion ger rätt ljusbild för
ändamålet. Lyser upp till 125 m
vid maximal effekt. Batterihållare
på baksidan för 3 st. AAA-batterier
(batterier ingår).

Effektiv pannlampa med mycket låg vikt.
Batteriet sitter på framsidan vid pannan
för att underlätta justering av belysningen
som har ljuslägen på 45 resp. 410 lm.
Pannlampan är uppladdningsbar och
har micro-USB-port för laddning.

Uppladdningsbar ficklampa med
optisk lins och två ljuslägen
(320 lm och 63 lm). Lättanvänd
zoomfunktion ger rätt ljusbild för
ändamålet. Laddas via USB-ingång.
USB-kabel medföljer.

Artikelnr: 22070003
Rek ca pris: 495,00

Artikelnr: 22070004
Rek ca pris: 795,00

Artikelnr: 22070320
Rek ca pris: 695,00

Elwis VAQS S7 Ficklampa

VAQS S1 Ficklampa

Självlysande ficklampa

Tillverkad i det starka och lätta
materialet anodiseras flygaluminium.
Pennlampa med clips som lyser upp
till 48 meter. Handledsrem och clips
medföljer. 2 st batterier 307202 (AA)
medföljer. 110 Lumen.

Ficklampa med 6 ljusfunktioner:
Stor stråle, smal stråle, steglös dimning
1-100%, strobe, thunderbolt strobe.
Handledsrem och praktisk bältesfodral
medföljer. 4st batterier, 307201(AAA),
medföljer. Lystid upp till 30 timmar,
230 Lumen. Ingen returrätt.

Ficklampan 3310ELS innehåller självlysande teknik som avger ett starkt
och klart ljussken. Med 202 timmars
drifttid och 378 lm är 3310ELS mycket
tillförlitlig i nödsituationer som vid
utrymningsbehov. Kan monteras på
väggen. Klarar tryck upp till 1 m djup.

Artikelnr: 22070007
Rek ca pris: 295,00

Artikelnr: 22070001
Rek ca pris: 595,00

Artikelnr: 22033310
Rek ca pris: 995,00

Ficklampa 1930Z0 med ATEX-certifiering

Liten och motståndskraftig ficklampa med ATEX-klassificering. Ficklampans
hölje är tillverkat av material som skingrar statisk elektricitet och kan på grund
av certifieringen enligt ATEX användas på farliga platser med hög risk, som
områden av typ Zon O (kategori 1). Idealisk för yrkespersoner som arbetar
inom energibolag med fastbränsle, bensinstationer, platser som hanterar
brandfarlig gas/vätska. Ficklampan har 1 LED som ger 12 lm och en räckvidd
på 17 meter, den drivs av 4 st LR44 batterier (ingår), brinntid 4 H 15 min.
Nackband ingår.
Artikelnr: 22031930
Rek ca pris: 595,00

Returadress:
AB Karosseritillbehör
Postadress
Box 11
232 21 ARLÖV

Mångsidigt varningsljus
med kraftigt magnetfäste
Artikelnr: 14501 • Rek ca pris: 679,00

Vill du bli inspirerad, ta del av spännande nyheter, se lediga tjänster, hålla koll på aktuella kampanjer,
produktinformation och viktiga know-hows? Följ oss i sociala medier.

Priserna är exkl. moms och gäller från v.3 till och med v.13 2021 med
reservation för mellan- och slutförsäljning samt eventuella prisjusteringar. Vi reserverar oss för
eventuella tryckfel. Order telefon: 040-22 00 20 • Order mail: order@abkati.se
Postadress: Box 11, 232 21 Arlöv • Leveransadress: Starrvägen 11-13, 232 61 Arlöv
www.abkati.se

