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Ta den lätta  
vägen med  
AL II i skogen 

Släpis  
-ett starkt team!

Lätt och stabilt  
fliskoncept

Vi förstärker 
karosseri-
försäljningen

Säker backning med  
BPW Soft Docking

High Speed -  
BPW Lantbruksaxel  
för 80 km/h!
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Som byggare av skogs- och flisvagnar strävar 
man efter att ta fram robusta konstruktioner 
med lång livslängd och låg vikt. Viktreducering 
är viktigt eftersom en trailer som väger mindre 
kan ta mer last, så varje gram räknas!

Spara upp till 60 kg per axelaggregat 
En lättare trailer ger många vinster:  
bättre prestanda och rymmer mer timmer.  
För varje kilo man sparar på trailern,  
kan ytterligare timmer eller flis lastas. 

För att möta detta behov har BPW gjort  
omfattande tester med positiva resultat 

på den beprövade axelmodulen AL II*.  
Det innebär att du nu kan använda den 
för skogs- och flisvagnar.

Självklart gäller som tidigare även Fomas  
rekommendation av SL-luftfjädring  för  
skogs- och flisvagnar.
* Gäller AL II, svetsat, max 10 tons axelbelastning med minimum  
1100 mm fjäder C/C, svetsade fjäderbäddar och 70x62 mm  
fjäder samt 1-års garanti på fjädern.

Vill du veta mer hur du bygger lätt? 
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning. 
Tel. 0431-45 88 00

Ta den lätta vägen med AL II i skogen

Spara upp till 60 kg per axelaggregat.

Lätta vikten med BPW 
fasta dragstång

BPW TBZ dragstång är EG-godkänd (94/20),  
utrustad med Ø57,5 mm dragögla.  
Finns även att få med gångbro och ”Briab-infästning”. 

 
Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment? 
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning. 
Tel. 0431-45 88 00

Karaktäristiskt för Eco Wheel är lufthålens speciella avfasade design.  
I förhållande till en stålfälg är BPW-fälgen cirka 50% lättare och tack 
vare det smidda materialets egenskaper fortfarande robust. En fyraxlig 
släpvagn med aluminiumhjul i singelutförande blir cirka 120 kg lättare. 
Genom höjd nyttolastförmåga kan investeringen i Eco Wheel räknas  
hem på ganska kort tid.

Aluminiumfälgar har en lägre levande massa vid accelerationer och 
inbromsningar – egenskaper som också bidrar till lägre bränsle-
förbrukning. Aluminiumets högre värmeavledningsförmåga bidrar till en 
snabb avledning av broms- och däckvärme. Detta ger längre livslängd 
på däck och bromsar.

Eco Wheel finns i såväl borstad som polerad variant i dimensionerna 
22,5“ och 17,5“.

Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment? 
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning. 
Tel. 0431-45 88 00

50% lättare 
än en vanlig 
stålfälg

2 BPW - ett lätt val.



BT Aluminiumlådor

 

Förvaringsboxar 
Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt 
lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i 138, 158, 275 och 423 liters volym.

...............................................................

Ventillådor

Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt 
lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i 100 och 9 liters volym.

...............................................................

Strö-/virkeslådor

Välavtätade aluminiumlådor med rostfritt 
lock samt rostfria låsdetaljer.

Finns i med lock eller presenning,  
tvärgående eller halvrund.

Vill du veta mer om vårt tillbehörs-
sortiment? Kontakta försäljnings-
avdelningen, tel. 0431-45 88 00

KILAFORS BIOLINE, ett nytt fliskoncept från 
Kilafors, är både lätt och stabilt. En integrerad 
låsmekanism och utvecklade hydraulfunktioner 
ökar prestanda och smidighet vid tippning. Den 
moderna designen i kombination med lätta 
material förbättrar stabiliteten samtidigt som 
bränsleförbrukningen sänks. Man kan räkna med 
lägre underhållskostnader tack vare påbyggna-
dens modulsystem som underlättar reparation, 
underhåll och service. KILAFORS är Sveriges 
största tillverkare av chassier och påbyggnader 
för lastbilssläp.

KILAFORS erbjuder det bredaste och det mest 
kompletta programmet av modeller som passar 
svenska förhållanden och regler. 

Foma är sedan 1960-talet leverantör till Kilafors.

Vill du veta mer hur du bygger lätt? 
Kontakta FOMA:s försäljningsavdelning. 
Tel. 0431-45 88 00
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Lätt och stabilt 
fliskoncept med 
KILAFORS  
BIOLINE

FAKTA KILAFORS BIOLINE

Totalvikt: 36 ton 
Tjänstevikt: från 8 300 kg 
Däck: 385/55 R22,5” 265/70 R19,5” 
Fjädring: BPW Luft AL II 
Axlar: BPW Singel eller tvilling 
Mer info på www.kilafors.se

Lätta vikten med BPW 
fasta dragstång

Ett av våra ledord är tillgänglighet. 
Som kund ska du uppleva att det är 
lätt att nå oss per mail och telefon.  
Nu utökar vi tillgängligheten ytterligare.

Maila dina ordrar till order@foma.se, 
då kan vi garantera snabbare leveranser.

Vill du faxa går det bra på  
0431-45 88 36.

Självklart går det bra att ringa våra 
direktnummer. Du hittar dem på vår 
hemsida www.foma.se.

Vi finns på plats 08.00 - 16.30  
måndag-torsdag, 08.00-16.00 fredag.

Vid upptaget direktnummer kommer 
du till Jennie och Emma som tar emot 
ditt meddelande. Vi på försäljningen 
ringer sedan upp dig så fort vi får 
möjlighet.

Välkommen att höra av dig.

Försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00

Nu blir det ännu lättare  
att nå oss!

BPW - ett lätt val     3.
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Roslunds Bil är ett företag med nya idéer.  

Deras huvudverksamhet är att erbjuda 

förstklassiga alternativ med samma bruks-

värde som nytt. De har alltid full funktion 

och bruksvärde i fokus i sina byggnationer.

Utöver de bilar som de själva bygger upp, säljer 
och köper de kompletta bilar och komponenter. 
Bland deras kunder finns allt från mindre 
enbilsåkare till större företag inom transport- 
och anläggningsbranschen. Kunderna kommer 
från hela Sverige och de exporterar både delar 
och bilar över hela världen. 

Foma har levererat ett Suers stålflak med 
totalvikt upp till 26 ton.

Från första besök till slutleverans tog det  
två och en halv månad.

Läs mer om Roslunds Bil på  
www.roslundsbil.se

Vill du veta mer om stål- och  
aluminiumflak från Suer? 
Kontakta försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00.

Foma levererar Suer stålflak  
till Roslunds Bil AB

Håkan Rydbergh, VD och försäljningschef på 
Roslunds Bil AB tackar Göran L Andersson från 
Foma för en bra leverans.

Släpis kombinerar erfarenhet med framåtsträ-

vande och finns på tolv orter i landet. Med nytt 

affärssystem, personlig service i växeln och 

en nystartad webshop står Släpis för närhet 

på mer än ett sätt.

Det har hänt mycket inom Släpis de tre senaste 
åren. Åtta nya försäljningsställen har startats. 
Med ett nytt centrallager i Ängelholm, där bolaget 
också har sitt huvudkontor, har produktsortimentet 
utökats. 

Med nytt affärssystem och utvecklad telefonväxel 
har hantering och logistik blivit ännu bättre än tidi-
gare. Den senaste länken i kedjan av förbättringar 
är en webshop, med adress slapis.se, som just nu 
är under utveckling. Med den erbjuds alla kunder 
möjligheten att kunna handla varor ur Släpis breda 
sortiment dygnet runt.

– Vi vill att kunden både skall kunna åtnjuta den 
viktiga lokala närheten och servicen samtidigt 
med alla fördelar av central lagerhållning och bra 
logistiksystem. Vårt mål är att vara bäst på kund-
service, säger VD Peter Svensson.

Det var 1999 som nuvarande Släpis bildades ur  
tre tidigare bolag. Liba i Helsingborg var äldst  
i gruppen, och bildades 1955. Släpis i Stockholm, 
som fick ge namn åt det nybildade bolaget,  
grundades för 50 år sedan. Den tredje  
kompanjonen var Trailermateriel i Göteborg.

Den gedigna erfarenhet som det nybilade Släpis 
fick med i bagaget är en tillgång som har  
förvaltats väl.

– Kunden kan med trygghet vända sig till oss och 
veta att vi löser även de knivigaste problem, säger 
Peter Svensson. Släpis har samlat på sig en enorm 
erfarenhet och kompetens längs med vägen. 

Kunskapen har gått i arv inom företaget och har 
lett till den starka marknadsposition vi har i dag.

Det ursprungliga Släpis var en av de första återför-
säljarna för Foma och BPW i Sverige.

– Samarbetet med Foma har bidragit till vår starka 
position, säger Peter Svensson.

Släpis har ett starkt team och rätt förutsättningar 
för att fortsätta växa. 

– Många leverantörer har sett vår utveckling och 
vill ta del av detta, vilket gör att vi kan utveckla 
vårt produktsortiment, konstaterar Peter Svensson. 
Vi arbetar idag med branschens största och 
starkaste varumärken, att det är original är en 
självklarhet.

Läs mer om Släpis på  
www.slapis.se

– Släpis stolthet är det team vi 
byggt upp. Personalen är det 
viktigaste vi har eftersom vi säljer 
service, säger VD Peter Svensson.

Släpis har ett starkt team och rätt  
förutsättningar för att fortsätta växa
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Vår leverantör

Byggdelar till fordon, aluminiumprofiler, 

reservdelar till lantbruksmaskiner; tillsam-

mans innehåller Suer Nutzfahrzeugtechnik 

GmbH & Co KG över 27.000 produkter. 

Emil Suer grundade företaget 1892, på den 
tiden då man ännu inte uppfunnit begreppet 
’nyttofordon’.  Efter utveckling och utbyggnad 
genom Horst Suer drivs företaget nu av 4:e 
generationen genom Peter Suer.

Företagsfilosofin har inte förändrats under  
de mer än 100 åren: aldrig nöja sig med upp-
nådda mål utan fortsatt förse den krävande 
europeiska marknaden med nya  idéer och 
affärsmässiga initiativ. Suer har ett mycket väl 
utvecklat sortiment när det gäller lastsäkerhet 
och är TÜV och Dekra certifierat. 

Foma samarbetar sedan 50 år tillbaka med 
Suer.

Läs mer om Suer på www.suer.de

Vill du veta mer om lastsäkerhet?  
Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.
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Peter Suer

Mässkalender

Vi finns på:

22 - 25 augusti 2012

Elmia Lastbil 2012, Monter: U402

Internationell fackmässa för åkeri- och 
transportbranschen

www.elmia.se/sv/lastbil/

...............................................................

6 - 9 september 2012

Elmia Husvagn Husbil

Nordisk publikmässa för husvagn, husbil, 
tillbehör och camping

www.elmia.se/husvagn/

...............................................................

Vi tipsar om:

25 augusti - 2 september 2012

Caravan Salon Düsseldorf

Internationell fackmässa för husvagnar  
och husbilar

www.caravan-salon.de

...............................................................

11 - 16 september 2012

Automechanika 2012, Frankfurt

Ledande internationell mässa för  
Automotive Industry

www.automechanika.messefrankfurt.com

...............................................................

20 - 27 september 2012

IAA Commercial Vehicles, Hannover 

Ledande mässa för kommersiella trailers

BPW ställer ut och Fomas personal  
kommer att finnas i montern.

www.iaa.de

Produktnyheter

Verktygslådor från Parafancar

Botten- eller sidohängd

Längd (L) mm Höjd (H) mm Djup (D) mm

600 500 500

800 500 500

1000 500 500

1200 500 500

Hög användbarhet

•	 Materialtjocklek 1,5 mm

•	 Testad avseende mekanisk hållbarhet  
samt vattensprut. 

•	 Låstyp Euroinox

•	 Gasfjädrar i locket

•	 Matta invändigt

•	 Ventilation 

Kan på förfrågan levereras med

•	 Alternativ luckhängning

•	 Mellangolv och -väggar

•	 Andra mått

•	 Utdragbart fack

•	 Logo

Parafancar tillhandahåller ett brett spektrum 
av högkvalitativa verktygslådor i olika material  
och ytbehandlingar, med standard eller 
specialformat, i galvaniserat eller rostfritt stål.

Fler storlekar finns på begäran, man kan 
även specialbeställa efter behov.

Vill du veta mer om verktygslådor från 
Parafancar?

Kontakta försäljningsavdelningen,  
tel. 0431-45 88 00.
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Så här fungerar Soft Docking:

Medan trailer backas mäter två ultraljudssensorer 
till vänster och höger på bakpartiet avståndet till 
lastrampen. 

Den till EBS anslutna Soft Docking styrenheten 
bearbetar avståndsinformationen.

Vid 3,0 meters avstånd aktiveras LED-varnings-
lampa och varningssignal. Anpassat till hastighet 
och last bromsas trailern automatiskt 1,0 meter 
före rampen i två sekunder.

Som hjälp för föraren lyser under 0,5 meter  
positionslamporna kontinuerligt och varnings-
signalen ljuder permanent.

Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment? 
Kontakta försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00.

Personalnytt

 
Niklas Zetterlund, inköpare. 
Niklas kommer i första hand att 
arbeta med inköp av produkter  
inom det tunga segmentet.  
 
Ni når Niklas på tel. 0431-45 88 42,  
niklas.zetterlund@foma.se 
................................................................. 

Johan Eliasson, arbetsledare lager. 
Johan kommer senast från Effekt  
Personal som personalansvarig  
inom kategorin lager och logistik. 
 
Ni når Johan på tel. 0431-45 88 66,  
johan.eliasson@foma.se 
................................................................ 

Tommy Andersson, säljare.  
Tommy kommer senast från Morek  
och ska ansvara för karosseri- 
försäljningen hos oss. 
 
Ni når Tommy på tel. 0431-45 88 20, 
tommy.andersson@foma.se

Färre påkörningsskador genom säker  
backning med Soft Docking från BPW
Mer än en tredjedel av alla skador på trailern uppstår i samband med backning.  

Backhjälpen Soft Docking från BPW hjälper dig att förhindra dyra reparationer samt  

stilleståndstider i samband med dessa. Relaterat till de skador som genomsnittligt  

uppkommer betalar sig systemet redan på mindre än sex månader. Ansluten till ECO  

Tronic EBS bromsar Soft Docking trailern automatiskt – anpassat till hastighet och last. 

 
Dina fördelar kortfattat:

Förebyggande av påkörningsskador 
genom automatisk inbromsning 

Förenklad dockning genom akustisk och 
optisk varning. 

Tillförlitlig dockning dag och natt. 
Läge för att klara regler om ljudnivå på 
natten.

Doserat bromstryck, anpassat till last 
och hastighet.   

Stand-alone-lösning; optimal för skiftan-
de dragfordon, okomplicerad installation 
och eftermontering av komponenterna.

Betalar sig snabbt genom minskade 
skadekostnader.

Förutom styrning av bromsen erbjuder ECO 
Tronic många användbara innovativa funktioner 
för lagring och utvärdering av driftsdata.

Assembly Data Management 
– för snabb service och korta verkstads-
uppehåll. 

Med funktionen Assembly Data Management 
kan för första gången alla viktiga chassi- och 
fordonsdata lagras elektroniskt i EBS-systemet.

Road Condition Monitoring 
– gör att du får bättre driftskontroll 

Skulle du i detalj vilja veta på vilken sorts vägar 
ditt släpfordon körts på? Road Condition 
Monitoring på BPWs EBS ger dig uppgifter om 
detta. Funktionen registrerar och utvärderar alla 
vägprofiler, som fordonet hittills har körts på.

Brake Performance Monitoring 
– för bättre bromsanpassning och mindre slitage. 

Ett återkommande problem är bristande respek-
tive otillräcklig bromsanpassning, i synnerhet 
när dragfordonet ofta skiftas. Följden blir högre 
slitage på bromsarna. Funktionen Brake  
Performance Monitoring registrerar och  
utvärderar den verkliga bromsanpassningen  
och jämför med de teoretiskt optimala värdena.

Vill du veta mer om vårt tillbehörssortiment? 
Kontakta försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00.
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Vad är totalvikten på Kilafors BioLine?

 35 

 36

 34

Med vilken typ av sensorer mäter BPW  
Soft Docking avståndet till lastrampen?

 Ultraljussensorer

 Infraljudsensorer

 Ultraljudsensorer

Till vilken e-postadress kan du  
skicka dina ordar? 

 bestallning@foma.se

 ordrar@foma.se

 order@foma.se

Vilken monterplats har Foma på Elmia?

 U402

 V204

 V402

Vad heter den nya High Speed  
lantbruksaxeln från BPW?

 SNG 11020

 GSN 12010

 GSN 11020

Namn:

Adress:

Postnr och ort:

Företag:

Tidningen Axeltrycket utges av  
FOMA	–	Fordonsmateriel	AB	•	Box	1180	 
262	23	Ängelholm	•	Tel	0431-45	88	00 
Fax	0431-45	88	36	•	info@foma.se	 
www.foma.se

Produktion: Susan Hinz 
Ansvarig utgivare: Fredrik Moritz  
Redaktion: Fredrik Moritz, Susan Hinz,  
Niclas Sjöstrand, Krister Ryttberg,  
Thomas Böös, Ewa Björnson,  
Claes Troedsson, Göran Andersson.

Vinnare i förra numrets tävling är:  
Roger Håkansson, R. Håkanssons Åkeri i Falken-
berg. Benny Persson, Truck och Maskin Halm-
stad i Halmstad. Göran Ohlsson, Ernst:s Express 
AB i Avesta. Bertil Johansson, Leipo Frakt AB 
i Gällivare. Lars-Åke Brink, Herrljunga Trailer i 
Herrljunga. Vi gratulerar vinnarna!

Inköpsnr

Nr Beskrivning Antal Korrektur

GODKÄNNES

NYTT KORREKTUR

500st

500st

Tilltryck T-shirt 1-färgs vit halstryck 
FOMA

Tilltryck T-shirt 1-färgs vit vä ärm 
www.foma.se

EL0050245

EL0050246

IO12006996

Vit

B=80Ê/ÊH=19
B=80Ê/ÊH=10

Tävla och vinn  
Fomas nya T-shirt!

Tävla och vinn! Tre pristagare med rätt svar får vår nya Foma T-shirt. Posta, maila  
eller faxa ditt svar till FOMA senast den 10/9 2012. (Se adressuppgifter i den lilla rutan till vänster) Lycka till!

Storlek på T-shirt:  Medium  Large  X-Large  XX-Large

Kvalitet för att hålla tempot: Den nya  
lantbruksaxeln GSN 12010 för 80 km/h från 
BPW klarar de ökade kraven på körsträcka, 
hastighet och användningstid. Den passar 
perfekt den professionella maskinstations-
ägaren vars maskiner går dygnet runt  
(t.ex. biogasanläggningar) på åkern och  
på vägen.

Sett på Agritechnica

Dina fördelar kortfattat:

Lämplig upp till 80 km/h

Idealisk för användning på väg eller i lätt 
terräng genom fjädring med bladfjädring 
eller luftfjädring

Ökad slitagevolym hos bromsbeläggen 
tack vare S-nockbromsar

Förberedelse för RDS (däcktrycksregler-
system) möjlig

Optimal anpassning till användningen 
genom singel- eller tvillinghjul

För lantbruksdäck upp till 30,5 tum

Vill du veta mer om våra lantbruksprodukter? 
Kontakta försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00.

Produktnyheter

Jokon LED Lyktsystem L 250.

Finns i följande utförande:  
Bak-broms, bak, broms, blinkers, dim, 
back. Med färgade eller kromade sido-
stycken. Kan monteras i olika vinklar.
Monteras med M5 skruvar. 
Mått 252x28x14 mm, 9-32V.

...............................................................

Jokon LED Multifunktionslykta L 915

Denna lykta är Jokons senaste multilykta 
med en tjocklek på bara 22 mm. 
Mått 245x130x22, 9-32v med centralan-
slutning 6-pol. Följande funktioner finns: 
blinkers, bak, broms, dim, back, trekant-
reflex. Anslutningskablar finns i olika 
längder, eller om man så vill, kompletta 
kablage med 13-polig kontakt.

...............................................................

Lastnät och kapell för personbilssläp

Foma erbjuder lastnät i ett flertal 
storlekar för att passa de flesta vagnar 
med flak/nätburar. De består av 3 mm 
lintjocklek med elastisk fästlina runt hela 
nätet, levereras efter måttbeställning och 
kan därför skräddarsys efter specifika 
mått på vagnen.

Vill du veta mer om vårt tillbehörs-
sortiment? 
Kontakta försäljningsavdelningen, 
tel. 0431-45 88 00.
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High Speed -  
BPW Lantbruksaxel  
för 80 km/h

Rustad för tuffa jobb: det nya HD boggi-
aggregatet övertygar med en tillåten axellast 
upp till 26 t. Aggregatens utformning har skett 
med hjälp av moderna FEM-beräkningar 
plus tester i flera steg i provbänk och ute  
i fält.

Dina fördelar kortfattat:

Tillåten axellast upp till 26 t – säkerställd 
bland annat genom förstärkta fjädrar 
samt höghållfast stål för den nyutfor-
made lagerbocken

Passar optimalt för offroad-användning 
genom stor utjämning mellan axlarna

Förberedelse för RDS (däcktrycksregler-
system) möjlig

Exakt anpassning till användningen 
Montering av axlarna under fjädrarna för 
ökad krängningsstabilitet genom lägre 
tyngdpunkt eller montering av axlarna 
över fjädrarna för ökad markfrigång

BPW 

HD Boggi/aggregat



Nu kan du använda den beprövade lätta axelmodulen Airlight-II från BPW i skogen. 
Genom minskad vikt på axelmodulen kan du lasta mer, detta ger dig ekonomiska fördelar. 

Vill du veta mer? Kontakta oss på 0431-45 88 00. 

TA DEN LÄTTA
VÄGEN MED 
AIRLIGHT-II 
I SKOGEN

BPW · THE QUALITY FACTORFordonsmateriel AB • www.foma.se


