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ATA har sedan 1967 fokuserat på att utveckla lösningar och
produkter för vägar och vägarbetsområden. Vi är experter på
utbildning, på att lösa komplexa trafiksituationer vid vägarbeten
och att utveckla trafiksäkerhet.

ATA Sollentuna- huvudkontor grundades 1967
Försäljning, administration, produktion, trafikentreprenader,
uthyrning, utbildning, trafikbutik.

ATA Örebro- filial öppnades 1993
Försäljning, trafikentreprenader, uthyrning, utbildning, trafikbutik.

ATA Falun- filial öppnades 2002
Försäljning, trafikentreprenader, uthyrning, trafikbutik.

ATA Jönköping- filial öppnades 2005
Försäljning, trafikentreprenader, uthyrning, utbildning, trafikbutik.

ATA Eslöv- filial öppnades 2011
Försäljning, trafikentreprenader, uthyrning, trafikbutik.

ATA Avesta- filial öppnades 2012
Försäljning

Verksamhetsområden
• Trafikavstängningsmaterial, fordonsutrustning, vägskyltar mm.
• ATA Infra (väg- och broräcken, krockdämpare, bullerplank)
• ATA Tech (TMA, Ljuspilar, VMS-trailer, ITS)
• Uthyrning (Tillfälliga skyddsbarriärer, avstängningsmaterial)
• Trafikentreprenad
• Utbildning
• Monterings- och serviceverkstad för fordonsutrustning



Falun
Ingarvsvägen 9
791 77 FALUN
Tel. 023 - 71 11 65
Fax. 070 - 682 46 10
E-mail falun@ata.se

Sollentuna
Box 7051, Staffans väg 7
192 07 SOLLENTUNA
Tel. 08 - 98 80 70
Fax. 08 - 29 25 15
E-mail info@ata.se

Örebro
Södra vägen 12
702 27 ÖREBRO
Tel. 019 - 27 11 80
Fax. 019 - 27 11 85
E-mail orebro@ata.se

Jönköping
Fridhemsvägen 5
553 02 JÖNKÖPING
Tel. 036 - 12 12 20
Fax. 036 - 71 91 81
E-mail jonkoping@ata.se

Eslöv
Bruksgatan 1
241 39 ESLÖV
Tel. 0413 - 66 3 77
E-mail eslov@ata.se

Avesta
Kungsgatan 13
114 30 Avesta
Tel. 070 - 567 85 10
E-mail avesta@ata.se
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Koner för trafik, idrott och övningsbanor

Extra mjuk plastkon
Ingjuten vikt i botten.
Kan ej förses med reflex.
Mycket stryktålig i alla väder.
Lämplig för trafikövningsplatser,
ridskolor och andra idrottsaktiviteter.

Höjd Vikt
15 cm 0,2 kg
45 cm 1,2 kg
70 cm 2,8 kg

Mjuk plastkon
Lämplig för lek och idrott eller
i servicefordon för korta insatser.
Kan förses med reflex.

Höjd Vikt
23 cm 0,2 kg
50 cm 1,1 kg

Sisas gummikon
Röd eller gul konöverdel och
svart ej avtagbar fot.
(75 cm-konen finns endast i rött)
Mycket mjuk och stryktålig i alla väder.
Kan förses med reflex.

Lämplig för trafikövningsplatser och
liknande tuffa miljöer som kan finnas
inom motorsport och annan idrott.

Höjd Vikt
30 cm 1,0 kg
50 cm 1,9 kg
75 cm 4,7 kg
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Koner för trafik
Plastkon 1 meter
Med HI-reflex.
Travbar  med gummifot.
Mycket stabil  och stryktålig.

Vägmärken kan monteras på konen
med en konmanschett, se nedan.

Konmanschett
Med konmanschetten fäster
man skyltar på T-toppar och
1-meterskoner.

Kontyngd
Konbelastning för 1-meterskoner
Vikt: 8 kg
Tillverkad av däcksidor.

Plastkon 1 meter, hård
Levereras med eller utan reflex.
Travbar.

En konlykta kan monteras på toppen.

Belastning krävs vid användning
utomhus. Använd konbelastning
eller sand, men absolut inte stenar,
varken små eller stora.

Höjd: 100 cm
Vikt: 2,8 kg
Basbredd: 500x500 mm

Höjd: 100 cm
Vikt: 5,5 kg
Fot: 530x530x35 mm
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Idealisk teleskopkon för service- och utryckningsfordon. Mycket lätt att hantera och
tar liten plats vid förvaring.

Dras ut med en knyck och plattas ihop när jobbet är klart.

Konen är försedd med reflexer och en lampa sitter monterad i botten på konen.

Teleskopkon för service och utryckning

Teleskopkonen
Höjd: 720 mm
Hopfälld: 330x330x70 mm
Vikt:                    1,7 kg

 Dra ut och ställ upp          Arbeta                 Platta ihop

 Tar liten plats vid förvaring

Teleskopkonerna kan exempelvis användas för att märka ut en flyttbils-
ramp eller för att visa säkerhetsavståndet runt en tillfällig arbetsplats.
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Europa-röret
Höjd: 900 mm
Diameter: 67 mm
Vikt med fot: 4,8 kg

Reflex Kiwalite 1000 mjuk.
Ett mjukt rör, mjuk reflex och mjuk fot har gjort denna
produkt mycket populär. Den är lätt att greppa och
därmed lättflyttad på vägen. Samma sorts rör som det
självresande reflexröret på sid A-18 och A-19.
Slits och hål för band.

T-Delinator
Höjd: 1200 mm
Diameter: 100 mm
Vikt med fot: 7 kg

Reflex 3M HI mjuk.
T-Delinatorn har utkragningar som skyddar
reflexerna. T-greppet på toppen och urtaget
på röret gör T-Delinatorn lätt att bära.

T-topp, med brädhål
Höjd: 1250 mm
Diameter, topp: 100 mm
Diameter, bas: 200 mm
Vikt med fot: 9,5 kg

Reflex 3M HI mjuk.
T-toppen är travbar med fot.
Bra grepp. Stor reflexyta.
Mer om T-topp på sid A-6.

Europa-rör, T-Delinator, T-topp, Ultra-Panel

Ultra-Panel, med brädhål
Höjd: 1100 mm
Bredd: 300 mm
Fot: 700x500 mm
Vikt med fot: 15 kg

Reflex 3M DG på två sidor.
En bred sida har snoddfäste för lexanskyltar.
Mer om Ultra-Panelen på sid A-5 och A-6.
Mer om snoddfäste på sid A-5.
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Ultra-Panel

Ultra-Panelen består av två delar:
plastöverdel och gummifot.

Plastöverdelen har snoddfäste (se nedan) på
en sida men kan fås med snoddfäste på två sidor för
dubbelsidig skyltning. Reflex finns på två sidor. Det
är lätt att bygga arbetshage eller långräcke med
Ultra-Panel och plastbrädor med hack. Se sid A-6.

Foten är gjord av gummi. Mjukheten gör att
Ultra-Panelen tål mycket vind innan den tippar,
även med ett monterat vägmärke.

Ultra-Panelen står stadigt, är mycket hållbar
och lätt att bära och hantera samt travbar med fot.

Kan bära lykta och märken.

Snoddfäste för lexanskyltar
Snoddfästet finns på flera av ATAs skyltbärare.
Fästet gör att bäraren inte snurrar vid kontakt
med ett fordon. Skylten viker undan vid träffen.

Snoddfästets två aluminiumbrickor skall träs
igenom de två hålen i skylten.

Monteringen underlättas om ca 100 mm
av gummisnodden först dras ut.
Därefter stoppas den ena brickan in i sitt
skylthål, sedan gör man likadant med den andra.

Höjd: 1100 mm
Bredd: 300 mm
Fot: 700x500 mm
Vikt med fot: 15 kg



A-6

Arbetshagar med T-topp eller Ultra-Panel

En arbetshage av T-toppar
ger en stor fyrkant att jobba i.

En hage av Ultra-Paneler ger
samma arbetsyta som
T-toppshagen.

I en T-toppsarbetshage ingår:
4st  plastöverdelar med hål för brädor,
        med högreflekterande reflex.
4st  gummifötter.
8st  brädor 2000x120 mm med hög-
        reflekterande reflex på en sida

Vikt:
T-topp med fot 9,5 kg

Bräda 1,0 kg

En arbetshage formad som en fyrkant ger ett ordentligt utrymme för t ex brunnslock, elverk
och pump. Står dessutom mycket stadigt. Arbetshagarna tar liten plats under transport och i
förrådet. T-topparna och Ultra-Panelerna är travbara även med monterade fotplattor.

Det tar bara 2-3 minuter att plocka ihop hagen och få den på plats. Vänd T-toppshålen inåt i
hagen. Montera de nedersta brädorna först. Luta bäraren något åt sidan så går det lätt att få i
och ur brädorna.

Urfräsningen av brädans kortsidor gör att den håller sig kvar i T-toppens
och Ultra-Panelens brädhål. Detta betyder att sabotage eller påkörningar
inte behöver få så stora konsekvenser, som det annars skulle ha inneburit
om brädorna saknat hack. Det är även påtagligt hur bra brädorna sitter
fast i T-toppen och Ultra-Panelen när man behöver flytta på hela hagen
eller del därav.

Skillnaden mellan de två modellerna är framför allt att Ultra-Panelen är en

bättre skyltbärare, står lite stadigare och är tyngre, vilket i vissa lägen är bra.

I en Ultra-Panelarbetshage ingår:
4st  plastöverdelar med hål för brädor,
        med högreflekterande reflex.
4st  gummifötter 700x500x40 mm.
8st  brädor 2000x120 mm med hög-
        reflekterande reflex på en sida

Vikt:
Ultra-Panel med fot 15,0 kg

Bräda 1,0 kg

Ibland finns behov av att kunna bygga ett skyddande räcke.
Rakt eller vinklat går lika bra med båda modellerna.

Fyra T-toppar och åtta brädor
kräver inte stort utrymme.

Fyra Ultra-Paneler och åtta
brädor tar inte heller stor plats.
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Den vikbara arbetshagen Stadshagen
En arbetshage skall vara ett skyddande hinder så att inte
någon ramlar ner i öppna schakt eller där brunnslocket
tillfälligt är avtaget.

Den hopvikbara Stadshagen är lätt att ha med i service-
bilen och enkel att ställa upp. Det är mycket lätt att koppla
samman flera hagar med varandra och inga extra tillbehör
krävs.

Uppställd som skydd vid en brunn, ett kabelskåp eller
som skydd vid ett fasadarbete är några av alla de använd-
ningsområden där dessa hagar är ett bra alternativ.

Stora Stadshagen
Stora Stadshagen har fyra sidor. Varje sida är 1200 mm.
Hagens totala vikt är 14,5 kg.
Översta plastbrädorna har högreflekterande reflex på utsidan.
Hopfälld är reflexsidorna lagda mot varandra och därmed skyddade mot slitage.

Lilla Stadshagen
Lilla Stadshagen har tre sidor. Varje sida är 900 mm.
Hagens totala vikt är 9 kg.
Översta plastbrädorna har högreflekterande reflex på utsidan.



A-8

Sidomarkeringsskärmar för vägarbeten
Sidoskärmar, gul/röda, används vid vägarbetsområden eller andra tillfälliga
markeringsbehov. Blå/gula sidoskärmar används vid permanent uppsättning.

Det är mycket viktigt att sidoskärmen placeras rätt, så att den inte visar ett felaktigt
budskap till trafikanten. ATAs sidoskärmar har dubbla lyfthål, vilket gör det enkelt att
lyfta dem upp och ned från ett bilflak, samt lätt att bära och flytta dem på vägbanan.
Skärmarna låses fast med en rem på undersidan av foten så att de kan förflyttas som
en enhet.

Röd skärm
Den röda skärmen är gjord av "enkelväggig” I-profil av plast.
Två bärhål för enklare hantering.

Passar i KA-foten.
Skärmens storlek: 1000x200 mm.

Skärmen förses med HI-reflex på en eller två sidor och
finns i följande varianter:
- vänsterstående, enkelsidig
- högerstående, enkelsidig
- höger/vänster, dubbelsidig
- vänster/vänster, dubbelsidig

Vit skärm
Den vita skärmen är en "dubbelväggig" I -profil av plast
med glasfiberförstärkning och två bärhål.

Passar i KA-foten .
Skärmens storlek: 1000x200 mm

Eftersom den vita skärmen är försedd med
snoddfäste för skyltar (se sid A-5) kan en
dubbelsidig lexanskärm monteras på den vita
skärmen på det sätt som visas här bredvid.
En stor fördel är att man då inte behöver
bekymra sig över om det är vänster- eller
högerstående skärm som skall plockas ur
förrådet. Det tar bara några sekunder att
byta från vänster- till högerstående!
Den vita skärmen kan vid annat tillfälle
vara skyltbärare för en lexanskylt i normal-
eller överstorlek.

Den dubbelsidiga
reflexskärmen gör
det lätt och smidigt
att skifta från
vänster- till höger-
stående placering.

Högerstående röd
sidomarkeringsskärm
i en KA-fot

Vänsterstående vit
sidomarkeringsskärm
med lexanskärm
i en KA-fot
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KA-foten
Vikt: ca 14 kg
Längd: 700 mm
Bredd: 380 mm
Höjd: 50/100 mm
Material: Returgummi
Ett skärmspår - ocentrerat

KA-foten

KA-foten är mycket stabil på vägen och utmärkt att stapla.

KA-foten är tillverkad av returgummi, vilket gör den till ett bra miljöval.

Både den röda och den vita skärmen passar i KA-foten.
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Klapp-Max sidomarkeringsskärm

Fot: 650x300 mm
Skärm: 850x240 mm
Totalvikt: 9 kg

Skärmen är försedd med HI-reflex
och finns i följande varianter:
- högerstående, enkelsidig
- vänsterstående, enkelsidig
- höger/vänster, dubbelsidig
- vänster/vänster, dubbelsidig

Tillbehör: Ställ för 5 st respektive 24 st Klapp-Max.

Klapp-Max sidomarkeringsskärm är särskilt lämplig
vid de rörliga arbetsplatserna på våra vägar. Den är
lätt att lyfta, transportera och staplingsbar på flaket
med hjälp av tillbehöret pallställ .
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Trafikledningslist
Komplement  till övriga anordningar då trafiken behöver extra tydlig körledning.

Färg: gul
Material: gummi
Vikt: 16 kg

Mittsektion: 1000x250x100mm
Avslut: 750x250x100mm
Prismatisk tejp

Tillbehör:
Pollare med X3 sidohinder: H=450 B=80mm

"Trafikledningslisten kan med fördel
användas som ett komplement till övriga
anordningar då trafiken behöver extra tydlig
körledning till exempel då körfält flyttas i
sidled. Listen ger också en tydlig körledning
vid överledning och chikaner"

Se: Handbok arbete på väg
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Bocken Bruce
Bocken Bruce är en stadig skyltbärare som dessutom är mycket lätt att bära och
smidig att förvara. Den går att fylla med sand för bättre stabilitet.
Levereras med eller utan snoddfäste för lexanskyltar (se sid A-5) på en eller två sidor.

Höjd:    1050 mm
Bredd:    600 mm
Vikt, tom:    6,5 kg
Vikt, sandfylld:    20 kg
Färg:    Orange
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Stabilo kättinghållare

Höjd: 1000 mm
Rör: ø 60 mm
Fot: ø 300 mm, höjd 100 mm
Vikt: 8 kg
Finns i flera färger

Helt i metall, ej reflekterande.
I den öppna foten kan kätting som tillfälligt ej används förvaras.
Foten kan fyllas med sand för ökad stabilitet.

Plastkätting för markering och avspärrning
Ett praktiskt och snyggt sätt att göra avspärrningar vid exempelvis P-platser, tävlingar,

köproblem och arbetsplatser inomhus.

Plastkätting: 8 mm
Tvåfärgade: Röd/gul, röd/vit eller

gul/svart.

Plastkätting: 6 mm
Enfärgade: Grön, gul, svart, vit.
Tvåfärgade: Röd/gul, röd/vit eller

gul/svart.

Varje rulle innehåller 25 m.

Tips! Utomhus vintertid är 8 mm-kättingen att föredra med tanke på kylan.
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Bamse

Bamse är gjord av lastbilsdäck. För att få den rätta
vikten är däcket fyllt med däcksidor.

I centrum av däcket finns ett järnkors och ett rör med
skruvtving för låsning av ø 60 mm stolprör. Den stora
vidden och den låga tyngdpunkten gör att skylten står
mycket stadigt.

Ett vajerkryss på ovansidan gör den lätt att
lyfta och flytta med truck eller kran.
Att rulla en Bamse på plats är som synes
också möjligt.

Vikt: ca 80 kg
Storlek: ytter ø ca 900 mm

En mjuk och stadig skyltfot som står pall för hårda vindar.

Bamse är framtagen för att möta kravet på mjuka
bärare av märken vid vägarbetsplatser och andra
tillfälliga uppställningsplatser. Skyltstativ av betong
och andra hårda material är inte tillåtna på de flesta
större vägar i vårt land.
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Stolpar och fundament för tillfälligt bruk
Balkfäste
Avsett för snabbmontage av ø 60 mm
stolpe vid tillfälligt montage på vägräcke.
Kan även monteras så att stolpen kommer
på utsidan av balken.
Passar till W-balk 85x315 mm.
De röda vingskruvarna håller fästet
och stolpen kvar i det satta läget.

Hulken
Betongfundament.
Vikt:  290 kg.
Tillbehör: Reflexplattor

Mer info om Hulken på sid H-3.

Vajerfäste/balkfäste
för snabbmontage av ø 60 mm
stolpar på vajer eller räckesbalk.
Åtgång: Två fästen per stolpe.
Se mer på sid  I-13

Plaströr
Orange ø 60 mm. Lägre vikt, lättare att bära
och inte lika farligt att köra på som en
galvstolpe.
Plaströret passar till: Balkfäste, Fot 28,
Sergel och Hulken.

Längd: 2,25 m

Fot 28
Stadigt "fundament" för skylt på stolpe.
Hål för fyrkantiga och runda rör i flera
dimensioner. Tillverkad av returgummi.

Längd: 900 mm
Bredd: 450 mm
Höjd: 120 mm
Vikt: 28 kg
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Brädor och flaggspel

Flaggspel
Ca 23 m, orange lina med
10 st gula och 10 st röda
reflexförsedda flaggor.

Bockbräda av trä
3 m x 100 mm med röda och gula reflexer på
en sida. Brädan motsvarar ej kravet för
avstängningsanordning på väg eftersom
reflexytan är för liten. Den är dock användbar
till andra inhägnader eller som komplement
till en avstängning.

Plastbräda
En bräda av "dubbelväggig" orange plast
2 m x 120 mm med 100 mm höga, röda och
gula reflexer i 3MHi eller EG på en sida.
Brädans kortända är utformad med ett hack,
vilket gör att den inte halkar ur brädhålet
vid hård vind eller lätt påkörning.

Ultra-Paneler ochT-toppar
är lämpliga bärare av
plastbrädan med hack.
Mer om dessa bärare på
sid A-4, A-5 och A-6.

a   b  c

a Bockben för en träbräda

b Spett för en träbräda

c Spett för band och flaggspel
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ATA-bandet vägleder och spärrar av

Avstängnings- och markeringsband
Plastband bredd 75 mm.
Standardfärger: Röd/vit, gul/röd, gul/svart eller blå/gul
Kartongförpackning: 1 rulle à 500 m.
Ett starkt band som inte trasslar och som tål kyla. Det är lätt att knyta fast
vid exempelvis träd eller stolpar.

Bandhållare för plastbanden
- Tillverkad av lätt och stark polypropylen
- Bandet hålls på plats utan att vridas
- Stadigt och bra bärhandtag
- Lätt att mata ut bandet med ett tumtryck
- Stålblad för jämn och säker avrivning
- För bandlängd max 500 m
- För bandbredd max 80 mm
- Bredd 250 mm, höjd 300 mm
- Färg: svart

Beställ band med er logotyp.
Tryck i en eller flera färger.
Ring och begär mer information.

Specialband
Plastband bredd 75 mm.
Kartongförpackning: 1 rulle à 250 m.
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ATA-röret, det mjuka och självresande
Det mjuka röret av EVA-plast kan med sina fantastiska egenskaper användas för en
mängd olika ändamål. Bilderna på sidan intill visar några av alla de möjligheter som finns.
Om röret genom sin placering kommer att utsättas för många och/eller tunga överkörningar
är det troligt att montaget med markhylsa enligt nedan är det rätta. Framför allt gäller detta
om det är fråga om en mer permanent utplacering. Skulle röret trots allt behövas bytas ut är
det tack vare slitsmontaget enkelt att med ett tvåhandsgrepp rycka upp det skadade röret
och trycka fast ett nytt.

A
B
C

1
2
3

         a         b          c          d          e            f          g           h           i            j        k       l         m      n
                Andra kombinationer och längder möjliga. Även blå och gröna rör finns i lager.

EVA-rör
Innerrör

Hylsa

Slits
Tvärstag

Katastroföverfarter på motorväg är ett av alla
ställen där de självresande rören gör ett
utmärkt jobb. Teckningen visar hur det ser ut
i genomskärning. Schaktdjup 30 cm, åter-
fyllning och fasttryckning av röret, som låses
fast med hjälp av slitsen i rörets nederkant.

Tips !
För att undvika
lutande rör kan man
använda ett rör som
lodningsrör innan
återfyllning sker.

ATA-röret är böjbart och självresande. Tål många
påkörningar i alla väder och temperaturer.

Längd: 450, 600, 900, 1200 och 1800 mm.
Färg: Gul, orange, vit, grön eller blå.

ø inner 61 mm,  ytter 67 mm.

Vid längderna 1200 och 1800 mm kan det behövas ett
kort innerrör för att röret ska vara självresande.
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Överkörningsbart och självresande rör

 Överfarten  Räckesmarkering  Rondellen

 Brunnsmarkering Refugen  Växelmarkör

Travbanan  Kajhörnet  Hushörnet

Cykelbanan  Vägbygget  Omledningen

Slangklämma, aluminiumfot och limburgare
kan vara lämpligt för tillfälliga installationer.

Exempel på användningsområden för ATA-röret:
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ATA-staket
      Ett bra alternativ till avstängning.  Kan även hyras !

Tillbehör:

X2 Avstängningsskärm i lexan, röd/gul HI 2000x100mm

X3 Sidomarkeringsskärm i lexan, röd/gul HI 100x400mm
Staketfot (reservdel)

ATA-staket:

Längd: 2100mm
Vikt: 18kg

Staket för nedgjutning i betong finns även. Nedgjutning i mark 250 mm.

Lätt och smidigt bygg- och kravallstaket gjort av varmförzinkade stålrör för högsta
hållbarhet.

Den platta foten är designad för att inte utgöra ett hinder för fotgängare och cyklister då
de går emot eller utmed avstängningen. Staketets fot är avtagbar och kan därför enkelt
bytas ut vid behov.
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ATA-byggstängsel
ATA-byggstängsel är galvaniserat och tillverkat med
smartweldteknik. Detta förbättrar hållfastheten med upp
till 70% jämfört med traditionell svetsning av stängsel.
Stängselfoten är tillverkad av återvunnen plast.
Sektionerna kopplas ihop med en stålkoppling.

Sektionsmått: 3500x2000 mm
Vertikala rör: Ø 41,5 mm (2 st)
Horisontella rör: Ø 30,0 mm (2 st)
Nätmönster: ca 100x300 mm
Fot: 25 kg

Transporthäck finns för max 25 sektioner. Gånggrind

Grind för fordonStabilt hörnmontage

Plåt eller presenning mot insyn och stänk Ett bra skydd mot ovälkomna gäster

Fot i varje skarv Stålkopplingen ger ett stadigt förband





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning
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B



B - 1 Trafikspeglar
B - 2 Skjutgrind och vägbom
B - 3 Teleskopgrindar
B - 4 Trafikhinder, rörliga och fasta
B - 5 Trafikhinder för P-plats och infart
B - 6 Parkeringsräcke, trä
B - 7 Parkeringsräcke, betong
B - 8 Pollare
B - 9 Pollare
B - 10 Farthinder
B - 11 Minigupp och kabelränna
B - 12 Kabelbryggor
B - 13 Rullstopp och hörnskydd
B - 14 Sträckbarriärer Tensa
B - 15 Sand- och redskapslådor, snökäppar
B - 16 Papperskorgar, batteriholk
B - 17 Blomlådor, ECO line
B - 18 Bornit, reaktiv kallasfalt och verktyg
B - 19 Betongfigurer
B - 20 Trafikö
B - 21 Ramper och gångbroar
B - 22 Påkörningsskydd för parkeringar och

industrier
B - 23 Topdeck, Moduluppbyggt

parkeringsgarage
B - 24 Bullerskydd
B - 25 Bullerskydd

B
B
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Speglar för trafik och industri

Speglar (välvda) runda eller rektangulära

Levereras med röd/vit reflekterande ram och fäste för stolpmontage.
Väggfäste säljs separat.

Dimension: Max avstånd: Vikt:
ø    600 mm 12 m 3,6 kg
ø    800 mm 18 m 6,0 kg

400x600 mm 12 m 3,8 kg
600x800 mm 18 m 6,9 kg

Vi har även modeller som kan utrustas med eluppvärmning.

Speglar i glas finns att få tag på men är ej lagervara.

Slagtåliga och brytsäkra speglar i acryl
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Skjutgrindar, fribärande

Vägbommar, eldrivna

Grinden är svetsad och vridstyv. Löpvagn i dubbel styr-
skena placerad i grindens bakkant ger säker gång.

Drivstolpen/styrboxen är monterad på ett separat
fundament. Alla elektriska komponenter är vattentätt
inkapslade. Grinden kan fjärrmanövreras. Förberedd
för kortläsare, radio och öppningsslingor mm.

Drivsystemet är 3-fas 220/380V 50Hz. Grinden löper
på ett rostfritt hjul som är placerat på motoraxeln.

Låsning sker elektromagnetiskt via motorn. Manuell
manövrering i händelse av strömavbrott är möjlig.
Nödstopp finns på drivstolpen och i framkant av grinden.

Många argument talar för en skjutgrind.
Passagen behöver inte vara 100% i våg.
Ingen räls som skall hållas ren.
Inga ingrepp i vägbanan.

Grindalternativ:
Fri öppning  0 - 8 m,  9 - 11 m,  12 - 16 m.

Baspaketet innehåller:

Bomhus - i rostfritt, polerat stål med låsbar dörr.
Växel - oljefylld med gränsläge och frikoppling.
Bomrör - i vitlackerad aluminium med reflexer.
Balansering - utförs med hänsyn till längden på
bommen.
Styrautomatik - automatisk bortkopplingsbar
stängning och belastningsvakt. Förberedd för
inkoppling av kortläsare, radio, fordonsslingor
m.m.

Bra kompletteringar:

Säkerhetsslinga - En slinga som påverkas av
fordon och som förhindrar att bommen går ner när
fordon står under den. Bör alltid användas vid
automatisk stängning.
Signalljus - monteras på bomröret. Rött sken åt
två håll.
Krypskydd - av röd/vit plastkätting som monteras
under bomröret.

Kontakta ATA för offert på komplett installation.
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Teleskopgrind, sväng

De två medföljande stolparna
fastgjutes i schaktade gropar
eller i passande fundament.

Extra tillbehör:  Stödben
med hjul. Stolpe 1,8 m,
för låsning av grinden
när den är i öppet läge,
se röd pil

Lyftbom - teleskopisk  med
påfyllningsbar motviktsbehållare.

Konstruktionen av denna grind/bom
gör det möjligt att kapa av stolpen och
sätta den i ett fundament ovan mark
som på bilden. Bra när fundamentschakt
är olämpligt.

Grinden spärras automatiskt i öppet
läge och är låsbar i nerfällt läge i den
motstående stolpen. Bommen är
teleskopiskt utdragbar från  3,2 till 5,5 m.
Två grindstolpar längd 1,8 m.

Låses med hänglås.
Skyddskåpa för låset.
Hänglås ingår ej i leveransen.

Grinden är av kraftig och gedigen
konstruktion. Samtliga delar är
tillverkade av galvaniserat stål.
Grinden kan låsas med hänglås.
Låset är väder-  och slagskyddat.
Grinden är försedd med reflexer
och fäste för ett vägmärke.
Hänglås ingår ej i leveransen.

Teleskopgrind, vipp

Teleskopgrind, sväng 3 - 5,5m 5,2 - 9,5m

Upphängningsstolpe: 1,8m 1,8m
Bomdelar min/max: 3-5,5m 5,2-9,5m
Låsstolpe: 1,8m 1,8m
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Trafikhinder, rörliga och fasta

e: Cykelhinder
Räcke med en eller flera följare.
Tillverkat av varmförzinkade stålrör och kan fås med reflex.

c: P-grind, svängbar
Grindstolpe: ø 76 mm stålrör
Svänggrinden: ø 42 mm stålrör
Grindlängder: 1,6 m, 2,1 m,2,6 m
Varmförzinkat stål.
Låsbar med hänglås i stängt och öppet läge.
Leveranspaket innehåller:
1 st grindstolpe
1 st svänggrind, försedd med röda reflexer.

Grindstolpen fastgjuts i schaktad grop.

a: Gårdsbetjänten, vippbom
Tillverkad i rostfritt och varmförzinkat material.
Bomlängder: 1,5  2,0  2,5  3,0  3,2  3,5  3,7 m.
Längder över 3,0 m måste kompletteras med
mottagarstolpe, längd 195 cm. Bomstativet och mottagaren
förankras i betong. Schaktdjup 75 cm, ø 40 cm.
Ingjutningsgods medföljer leveransen.
*cylinderlås, reflexförsedd.
*Finess. Nyckeln går ej att ta ur förrän grinden
är nedfälld efter passeringen.

b: Sesamgrinden, svängbart fordonshinder
Sesamgrinden är en självstängande grind som släpper igenom
de som måste fram och hindrar de obehöriga fordonen.  Skolor,
parker och bostadsområden finns bland nöjda kunder. Grinden
kräver inga nycklar. Tillverkad av aluminium  och försedd på
bägge sidor med reflexmaterial. Gångjärnet är gjort av väder-
beständigt gummi. Två grindar monterade som bilden visar gör
att gående och cyklister kan passera utan problem.
Grindlängd: 150 cm
Höjd över mark: 100 cm
Vikt: 26 kg
Tillbehör: Ingjutningssats med 3 st ø 16 mm gängstänger.

d: Gång- och cykelfålla
Robust och tålig, tillverkad av stålrör som kan lackeras i
valfri färg. Fållan kan låsas i stängt och öppet läge med
trekantsnyckel. Innerröret gjuts fast i marken alt. sätts i ett
betongfundament med ø 114 mm i håldiameter.

Längd innerrör:  2000 mm
Grindstolpens:  ø 140 mm
Grindbågens : ø 90  mm
Grindbågens längd: 2000 mm

Räckena gjuts fast i schaktade gropar eller i
betongfundament, alternativt i spetsade nedslagningsrör.
Kan även fås för sido-  alternativt golvmontering.

Ytterräcke: 42 mm /48 mm
Totalhöjd: 1100 mm /1400 mm
Modullängd: 1000 eller 2000 mm
Centrumlängd: 900 eller 1900 mm
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Trafikhinder  H
Reflexförsett trafikhinder tillverkat
av varmförzinkat stålrör ø 76 mm.

H1 låses med hänglås, ingår ej.
H2 låses med specialnyckel, ingår.

Den medföljande markhylsan gjuts
fast med betong i schaktad grop.

Höjd över mark 0,9 m
Markhylsans djup 0,5 m

Trafikhindret låses upp och lyfts bort
när behörigt fordon skall passera.
Skyddslock, bra vid t ex snöröjning,
kan beställas som tillbehör.

Trafikhinder  G
Stolpen fastbultas i underlaget. Det
krävs ett special vred, vilket medföljer
för att fälla och resa stolpen.

Rörlängd: 1000 mm
Rör 4-kant: 70 x 70 mm
Bottenplattan: 100 x 200 mm
Trekantsnyckel med M10/12 - hylsa
medföljer.

Trafikhinder förhindrar obehöriga att använda sig av annans parkeringsplats eller garageinfart.

Trafikhinder för P-plats och infart

Bottenplattan, 10x20 cm, bultas fast i underlaget. Spärren låses med nyckel till cylinderlås.
Höjd uppfällt läge 50 cm. Bredd 80 cm. Stolpen 4-kant 70x70 mm. Bågen 34 mm rundjärn.
Tre nycklar medföljer. Trafikhindret  är varmgalvaniserat.

H2H1

Trafikhinder F
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P-räcken, för ordning och reda på P-ytan

Betongfoten placeras ovanpå asfalten,

betongen eller grusytan.

Stolpe: UNP Varmförzinkad U-profil
80 mm , ingjuten i betong för
fristående placering.

Betongfot med UNP-stolpe
Vikt: ca  50 kg.

Stolpavstånd: c/c 2,25 m.

Plankans överkantshöjd
över marken: 45 cm

Tillbehör: Vagnsbult, skarvplåt och
bult, träskyddsbehandlat virke
t ex 45 x 143 mm.

Räcket monteras på UNP-stolpar som

fastgjuts i schaktade gropar.

Enkelt att göra tydliga nummermarkeringar
med spikade eller skruvade nummerskyltar.

Stolpe : UNP Varmförzinkad  U-profil
80 mm och 100 mm för fastgjutning i
schaktad grop.

Stolplängder:
U-  80 mm  800 mm.
U-100 mm  800 mm.

Stolpavstånd: c/c 2,25 m.

Tillbehör: Vagnsbult, skarvplåt, bult och
träskyddsbehandlat  virke t.ex. 45 x 143 mm.

Fråga våra säljare om den
totala uppskyltningen av
parkeringsområdet.
Fundament, stolpar, fästen,
skyltar mm.Linjemarkeringen kan utföras med

PREMARK. Mer om PREMARK på sid I-6 och I-7.

Tips:
Markera ett streck på plankan så blir
det lättare att parkera  mitt i rutan.

Parkeringsräcke av trä
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Trafipark, flyttbart P-plank av betong

Trafipark består av dynor  och plank  tillverkade av armerad betong. Dynorna är
försedda med urtag för fixering av balkarna i sidled. Underlaget för dynan ska vara
plant.  Dynorna placeras med ett c/c avstånd på 5,0 eller 2,5 m. Önskas plankorna
monterade utan mellanrum skall c/c avståndet mellan dynorna minskas något.

Balk L=4950 mm B=100 mm H=200 mm Vikt= 240 kg
Dyna L= 480 mm B= 480 mm H= 540 mm Vikt=125 kg

Dynorna finns i två olika utföranden: rak- och fyrvägsdyna.
Det går att kapa en balk om ett annat längdmått önskas.
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Pollare för säkerhet i stadsmiljön

Pollaren är tillverkad av Polypropen ( PP ). Kan fås med reflex på
alla fyra sidorna.

Finns i svart och vit.
Färgstabil och slagsäker.
Höjd 890 mm

I leveransen medföljer plaststyrning och låsring som passar till 60
mm stolprör.

Lämpliga tillbehör för montering:
Galvaniserat rörfundament 600 mm
eller betongfundament 500 mm passande till galvaniserat stolprör
60 mm. Längd 1200-1500 mm beroende på vilket fundament som
används.

Pollaren kan förses med symboler för synskadade.

Monteringsanvisningar medföljer.

Ett bra monteringsalternativ för Pekuma är Kickback-fjädersystem
se sid H-7

Pekuma

Trafikpollare, miljövänlig
Miljövänlig pollare av återvunnet material.
Kan förses med vitt eller gult reflexband alt.
blå/gul markeringsskärm.

Vikt: 33 kg

Finns tillgängliga i färgerna:
svart, röd, grön samt en plastpollare i grå.
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Pollare för torg- och parkeringsmiljöer

En kraftig fyrkantig homogen
pollare med diamanttopp.Lätt
att såga, borra och skruva i.
Helt underhållsfri. Kan förses
med reflexer samt annan
information. Svart färg som
standard. Höjd 1400 mm. Sida
135x135 mm. Vikt cirka 18,5
kg. Höjd ovan mark ca 800
mm. Schaktdjup ca 600 mm.

Strateg

Pollaren " Strateg " är tillverkad av PVC.
Är överkörningsbar och självresande.
Skruvas fast i underlaget med den
medföljande monteringssatsen.

Strateg 75 finns även i vitt och svart. Med varje Strateg medföljer monteringssats.

Längd: 450 mm 750 mm
Diameter i topp: 80 mm 80 mm
Diameter nere: 85 mm 100 mm
Fotens diameter: 200 mm 210 mm
Vikt: 0,9 kg 1,1 kg
3M Hi reflex: 2 x 50 mm 3 x 75 mm

Strateg
   45

    Strateg
        75

Pollaren är gjord av stålrör, elförzinkad och

pulverlackerad i svart färg.

Försedd med topp av pressgjuten aluminium.

Höjd ovan mark 900 mm.

Schaktdjup 600 mm.
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Farthinder - 100% återvunnet gummi

Easy Rider

 Farthindret är tillverkat av 100% gummi från återvunna bildäck och har en bra anligg-
ning mot alla typer av vägytor.

Farthindret är lättmonterat med hjälp av en borrmaskin och en hylsnyckel. Vintertid kan
farthindret borttagas för att underlätta snöröjningen men det är en god idé att ha pluggat
hålen så att de är rena när våren kommer.

vajerögla för grusväg

Safety Rider

Längd: 900mm
Höjd: 50 mm
Bredd/sektion: 500 mm
Bredd/avslut: 270 mm
Vikt/sektion: 19 kg
Vikt/avslut: 6,5 kg

En slitstark, mycket synlig lösning för att
sänka fordonets hastighet vid bl.a
bostadsområden.  Sektionen skruvas fast
vid underlaget med medföljande skruvar
och plugg.

Safety Rider sänker hastigheten
till 0-50 km/h

Längd/sektion: 1200 mm
Längd/ ändslut: 230 mm
Höjd: 56 mm
Bredd: 300 mm
Vikt per sektion: 15,5 kg

Easy Rider sänker hastigheten till 3-8 km/h
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Minigupp

Kabelränna Längd:           90 cm
Bredd:           60 cm
Höjd:  7 cm
Vikt:           26 kg
Max kabeldiameter:  500 mm

Öppningsbar sektionsvis.
Kan skruvas fast i underlaget.
Snäppkoppling mellan sektionerna

Ett bra sätt att skydda dyra och viktiga kablar eller slangar på trafikerade vägområden
med låg hastighet.

ATA-minigupp är framtaget för temporär hastighetssänkning vid vägarbetsområden.
Designen, en stor gul oval, gör att den snabbt upptäcks både i både dagsljus och mörker.
Kombinationen av stor anliggningsyta, tyngd och räfflad undersida medför att miniguppet
alltid ligger stabilt på vägen utan fastsättningsanordningar. Mycket snabb att lägga ut och
ta bort.

Material:           Naturgummi
Längd:           75 cm
Bredd:           150 cm
Vikt:                              27 kg
Färg:  Signalgul
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Kabelbryggor för ökad säkerhet

EL-olyckor på industrin, bygget och andra
tillfälliga arbetsplatser eller evenemang kan
minimeras när det gäller överkörningsskador.

K-20

K-40
Kabelbryggan av gummi skyddar kabeln
effektivt och enkelt från skador.

Lätt att lägga i kablar i bryggans slits.

Kabelhandskar eller kontakter behöver

ej lossas.

Kabelbryggan har en fartdämpande effekt.

Vår minsta kabelbrygga av gummi har plats
för en kabel max 20 mm ytterdiameter.
Lätt att kapa till önskad längd. Ett utmärkt
kabelskydd såväl ute som inne på
truckbanan. Bryggan öppnas på ovansidan.
Rullängd 9 m. Bredd 100 mm. Höjd 30 mm.

Längd       4 m
Bredd 160 mm
Höjd          50 mm

Kabelutrymme 40 mm för en eller
flera kablar.

Mått i millimeter

 160

 40

50
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Stor sektion
Längd : 180 cm
Bredd: 150 cm
Höjd: 11 cm
Vikt: 16 kg

Liten sektion
Längd : 90 cm
Bredd: 15 cm
Höjd: 11 cm
Vikt: 9 kg

Längd: 100 cm
Bredd: 14 cm
Höjd: 3 cm
Godstjocklek:3,5 cm
Vikt: 3,5 kg

Längd : 33 m
Bredd: 50 mm
Färg: gul/svart

40
20

 40

 20

Kantskydd

Varningstape

Kaj, vägg- och hörnskydd

Längd : 80 cm
Bredd: 14 cm
Höjd: 13 cm

Tillverkat av gummi.
Kostnadseffektiv investering.
Monteras vid underlaget med skruvar och plugg.

Godstjocklek: 3,5 cm
Vikt: 3,5 kg

Självhäftande mjukt skydd
som gör kontakten med
låga dörrkarmar, hörn och
takbalkar något lindrigare.

Plasttape med god nötningshållfasthet.
Bra vid markering av utskjutande detaljer
i form av trösklar, trappor och dörrposter.

Park-It Rullstopp

Park-It, ett effektivt sätt att förhindra skador på fordon och husväggar mm. Monteras vid underlaget med

skruvar och plugg. Ingjuten reflekterande vägtape med glaspärlereflex  längs båda sidor för ökad synlighet.
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Väggkassett ADV 150 med band och mottagare. Väggkassetten finns i svart,
svart/röd, svart/gul eller svart/krom.  Banden finns i 15 standardfärger.
Utdragslängd 0-4,6 m.

Väggkassett ADV 159.  Kassett i svart eller borstat rostfritt utförande och med
band i 15 standardfärger. Utdragslängd 0-7,7 m.

Väggkassett ADV 160. Utförande lika ovan men med band med utdragslängd 0-9,0 m. 

 

Stolpe ROL 114. Stapelbar stolpe med 2 inbyggda hjul
för enkel förflyttning av upp till 3 stolpar åt gången.
Stolpen finns i 10 standardfärger samt i krom, mässing och
i borstat rostfritt utförande. Banden finns i 15 standardfärger.
Vikt 11 kg. Band med utdragslängd 0-2,3 m.

Sträckbarriärer  Tensa
för avspärrning, kömarkering och information

Väggkassett ADV 151 som kan dras ut åt fyra håll, både bakåt och framåt, vilket 
tillåter dolt montage bakom en vägg och 90 gr. åt vänster eller höger. 
Väggkassetten finns i 10 standardfärger och de fjäderbelastade rullbanden i 15 färger. 
Fäste för mottagning av bandet ingår. Utdragslängd 0-2,3 m.

Väggkassett ADM 151. Utförande lika ovan men med något tunnare band. 
Utdragslängd 0-4,0 m.

Stolpe ADV 114. Stolpe och fot finns i 10 pulverlackade standardfärger samt i krom,
mässing och borstat rostfritt utförande. Fjäderbelastat rullband helt inkapslat i stolpen.
Banden finns en- eller tvåfärgade, i 15 standardfärger. Bandbredd 50 mm och
utdragbart 0-2,3 m. Stolphöjd 955 mm. Fotdiameter 320 mm. Vikt med fot 11 kg.

Skylthållare för skyltformat A4 och A3 stående eller liggande
finns som tillbehör. Rak modell eller med 25 gr. lutning.

Stolpen kan även fås för fast montage eller med golvkassett.

 

Stolpe OUT 110. Stolpe och fot av plast, för utomhus- och inomhusbruk.
Stolpen kan fås i gul, röd eller vit färg. Grå fot, som fylls med sand eller
vatten. Band i röd/vitt eller gul/svart, utdragbart 0-4,0 m. Stolphöjd 920 mm.
Fotdiameter 380 mm. Vikt med ofylld fot ca 3,5 kg. Vikt med fylld fot ca 10 kg.

 
 

Banden kan förses med eget tryck på en eller två sidor som exemplet med “larmbandet”
visar. Bandet dras ut vid igångsättande av larm, både som information till personal samt
i avskräckningssyfte till eventuella inkräktare. 
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Sandlådor tillverkade i återvinningsbar UV-beständig polyeten som är näst intill okrossbara.
Inga beslag som rostar eftersom gångjärnen är integrerade i lådan och locket. Gränsläget
för det uppfällda locket är inbyggt i konstruktionen och kätting behövs inte.
Sandlådorna är staplingsbara.

Standardfärgerna är grönt och blått, men lådorna kan fås i andra färger efter beställning.

Sandlådesoffan, mått i mm
Modell:        Längd:       Bredd:           Höjd:

1400 S        1470        720          455/785

Sandlådor, mått i mm

200 liter   990   450      460

300 liter 1100   750      600/ 740

500 liter 1230   860      720/ 810

Sand- och redskapslådor. Snökäppar

Sandlåda 200 liter                  Sandlåda 200 liter                 Sandlådesoffa

Redskapslådor
Tillverkade av glasfiberarmerad plast med ingjutna

förstärkningar, kraftiga gångjärn och blank gelcoat-yta.
Standardfärger: Grön, blå eller "offwhite".

Modell
900
1260

1400
1400S (Soffa)

1895

Längd
990

1270
1470

1470

1850

Bredd
450

695
700

720

        720

Höjd
460

465
455

455/785
465

Sandlåda 300/500 liter

Redskapslåda modell 900

Sand-Set - hink och skopa.
Ett praktiskt hjälpmedel vid

sandspridning som gör att
sanden kommer på rätt plats

och att det blir rätt mängd.

Lite lyxigare glasfiberlådor för åretrunt förvaring av
båtprylar, dynor, trädgårdsredskap m m. Försedda
med rostfria beslag ventiler och excenterlås.

Mått och färger samma som för Redskapslådor.

Snökäpp av polypropylenplast,
ø 26 mm,
längd 2,0 m med 1 vit EG reflex 10 cm.

Båtlådan
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Papperskorg, batteriholk

Tillverkad i varmförzinkad och
svart pulverlackerad stålplåt.
Förstärkt bottenplåt och
kraftiga nitar.

Motståndskraftig mot
fyrverkerismällar och andra
sabotage. Försedd med bygel
som håller plastpåsen på
plats.Vid tömning lyfts bygeln
och korgen tippas 45grader.
Korgen är förberedd för
stolpmontage.

Mått: 650 x 370 x 290 mm.

Rymd 40 liter

Rosen

Örebro

Tillverkad av nätperforerad
1,5 mm stålplåt.
Varmförzinkad och
pulverlackad i svart färg.
Fällvänlig bygel av rostfri
tråd för plastpåsen.
Öppningsbart lock och
sidoinkast.

Höjd: 500 mm
Diam: 270 mm
Rymd:   23 liter

Papperskorg Ellips
med inbyggd "eldsläckare"

Glasfiberarmerad polyeten. Galvaniserad plåt invändigt.
Askkopp i toppen. Infällda lås.
Bredd:  70 cm
Höjd:  96 cm
Rymd:         115 liter
Vikt:  10 kg
Barlast:  25 kg betong

Företags- eller kommunlogga kan beställas.

Invändigt och ovanför sopinkastet finns en stålplatta upphängd i en plastnippel som smälter då brand
uppstår. När stålplattan ramlar ner fungerar den som ett lock över behållaren, orsakar syrebrist och därmed
släcker brasan.

Material: HD-polyeten,
stabiliserad mot UV- och
 oxidativ nedbrytning.

Fästen : Elgalvaniserad stålplåt

Höjd:        650 mm
Bredd :      220 mm
Volym:        20 liter
Vikt:  3 kg

Papperskorg SL 600

Papperskorgen:
HD-polyeten stabiliserad mot
UV- och oxidativ nedbrytning

Höjd: 740 mm
Bredd : 530 mm
Höjd hålet: 100 mm
Bredd hålet: 190 mm
Volym:   60 liter
Vikt:     6 kg
Färg: Avocado, grå/grön

röd/orange

Batteriholk
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ECO line recycling

Vår serie med produkter i återvunnen plast. Praktiska med sin låga vikt, snälla mot
naturen hela vägen från tillverkning till "ny-återvinning". Vi garanterar en hållbarhet på

Plastfundament för nedgrävning
Standarddiameter i fundamentet är
Ø 76mm men som tillbehör finns
adapter till Ø 60mm och Ø 48mm.
Mycket lättare och mer lätthanterlig än
betong, väger endast 8 kg.

Stolpe
Finns i färgen grå är spetsig i ena
änden då den kan slås direkt ner i
marken.

ø 60 x 1500 mm
ø 60 x 2000 mm
ø 45 x 1300 mm
ø 45 x 1500 mm

Plastbrädor
Plastbrädor finns i grått och brunt.
20 x 60x 1500 mm
20 x 100 x 2800 mm

Pollare
Pollare i återvunnen plast.
150x150x1400mm
18,5 kg  (se sid B-9 )
(finns i flera färger och utföranden)

Blomlådor
Vi har blomlådor i ett flertal modeller.
Kontakta oss så hjälper vi er att hitta den
rätta.

10 år.
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Bornit, reaktiv kallasfalt

Med tiden slits underlaget på våra vägar, gator och stora asfalterade markytor.
Genom att kontinuerligt själv underhålla mindre skador kan man förhindra
stora och dyra lagningsprojekt. Som expert erbjuder ATA dig i dag ett antal
produkter för olika typer av skador som du själv hanterar med hjälp av lite
instruktioner. När du använder produkter från Bornit® kan du räkna med bättre
totalekonomi och ökad säkerhet.

Reaktiv Asfalt (ej traditionell kall-asfalt)
Reaktivt härdande asfaltblandning för reparation och
underhåll av vägar och gator. Miljövänligt, kan åter-
användas och innehåller inga flyktiga lösningsmedel.

* Omgående stabil och körbar efter kompaktering
* Reaktivt härdad efter en dag med vatten och fuktighet
* Kan läggas kall, utan blandning, användbar även vid temperaturer under 0ºC
* Har samma egenskaper som varm-asfalt, vilket ger varaktiga reparationer

Reaktiv Asfalt - 20 (30kg, hink)
Reaktiv Asfalt - 40 (14kg, säck)
Reaktiv Asfalt - 40 (30kg, hink)

Enkel applicering!
Rengör den trasiga ytan,
spraya lite primer (Bitugrund
Fix),häll upp den reaktiva
asfalten och stampa/packa
massan.
Vattna lätt över ytskiktet.
KLART!

Bitugrund fix spray (Primer)

Äntligen kan du snabbt
grunda alla mineraliska och
bituminösa underlag utan
verktyg.

… klara
… färdiga
… spraya!
och vinnaren är du!

- Ett bra val för säkrare vägar, Potthålens räddare!
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Betong för avstängning och prydnad

Används med fördel som avstängning,
prydnad och klätterleksak i park och trädgård.

Fakta
Längd:   600 mm
Bredd:   400 mm
Höjd:   500 mm
Vikt ca:   280 kg

Kultingen är ett avstängningselement med mjuka,
runda former som gör det praktiskt taget omöjligt
att flytta för hand. Den tillverkas i slät, grå betong
och kan förses med reflexmaterial. Finns även
med hål för stolpe.

Fakta
Längd:  1100 mm
Bredd:    500 mm
Höjd:    450 mm
Vikt:    425 kg

Betongfiguren Sabina

Betongfiguren Kultingen Betonghästen
Betonghästarna kan formas i stort sett efter
kundens önskemål.
Målas, lackeras och klotterskyddas om så önskas.
Hästen kan förutom att vara en prydnad även tjäna
som avstängning eller leksak i parken.
Standardfärg : Betonggrå
På bilden visas HSB´s häst.

Fakta
Längd:  1200 mm
Bredd:    400 mm
Höjd:    900 mm
Vikt:    600 kg

Ett snyggt betongelement för entréer och
torgytor. Med eller utan hål för stolpe.
Kan fås betonggrå eller terracottafärgad.

Fakta
Längd:    900 mm
Bredd:    550 mm
Höjd:    400 mm
Vikt:    175 kg

Betongfiguren Snäckan
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Trafikö

Refug

Flyttbar refug för montage av skyltbågar och
pollare. Levereras med justerbara infästningar
samt kragar och täcklock. Finns i flera varianter.

Kontakta ATA för mer information!

Trafikö, stor
Längd: 1400 mm
Bredd: 1250 mm
Höjd: 160 mm
Vikt: ca 750 kg

Trafikö, liten
Längd: 1300 mm
Bredd: 900 mm
Höjd: 160 mm
Vikt: ca 500 kg

Flyttbar refug för montage av 60 mm
stolpe. Levereras med 3 gängstänger á 1
m rör samt täcklock och krage för 60 mm
stolpe. OBS! Stolprör ingår ej!

Trafikö, refug
Längd: 1100 mm
Bredd: 1250 mm
Höjd: 160 mm
Vikt: ca 420 kg

Tillbehör:
Lyftanordning

Tillbehör:
Lyftanordning
Gängstång
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Handikappramp
Handikappramp av slitsdurk, räcken
av stålrör. Hela konstruktionen i varm-
galvaniserat utförande.

Bron behöver ej sopas, skottas, saltas
eller sandas. Snö och vatten försvinner
genom slitsöppningarna.

Levereras med räcke/handledare och
mellanliggare.

Vid längder över 3 m erfordras stödben.
Stödben finns i längderna:
4,5 cm, 35 cm, 60 cm och 100 cm

Ramp med invändig bredd på 130 cm:

Ramp 3 m vikt ca 196 kg
Ramp 4 m   " 254 kg
Ramp 6 m   " 360 kg

Gångbro för tillfälligt bruk
Tag hänsyn till gångtrafiken vid schakt
i gångbanan och använd gångbroar.

Gångbro av slitsdurk. Räcke av stålrör.
Allt i varmgalvaniserat utförande. Räcket
är enkelt att montera och demontera.
Gångbron är staplingsbar vid förvaring.
Bron behöver ej sopas, skottas, saltas eller
sandas. Snö och vatten försvinner genom
slitsöppningarna.

Levereras med räcke/handledare
och mellanliggare.

Sparkplåtar på långsidor ingår ej i
standardleveransen.

Gångbro med invändig bredd på 129 cm:

Ramp 2 m vikt ca  85 kg
Ramp 3 m   "        115 kg
Ramp 4 m   "        145 kg

Ramp med invändig bredd på 90 cm:

Ramp 3 m vikt ca 175 kg
Ramp 4 m   " 225 kg
Ramp 6 m   " 315 kg
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Påkörningsskydd för parkeringar
och industrier

BERRY SYSTEMS uppfann Spring Steel Buffer. Systemet som genomgått noggrann
testning på MIRA har varit det ledande golvmonterade skyddssystemet inom
parkering och industrin i 40 år. Fjädersystemet överför inte krafterna från påkörande
fordon till ex. känsliga betongkonstruktioner. Det gör traditionella räckessystem, efter
endast enstaka påkörningar slits förankringen sönder i betongbjälklaget. Dyra
reparationer och en avsevärt försämrad livslängd blir följden.

De senaste åren har pelarmonterade system som Brisafe, System 3 och Flexi-Panel
utvecklats och sortimentet har utökats med högeffektiva och moderna system som
tar mycket liten plats. BERRY SYSTEMS genomför också samarbetsprojekt med
arkitekter och ingenjörer för att utveckla specialbyggda system för specifika projekt.

För tillämpning inom industrin kan systemen installeras som skydd mot ex. truckar
och tunga fordon i lagerlokaler, lastning- och logistikområden eller andra områden
med behov av rigida skydd mot påkörning av fordon.

BERRY SYSTEMS är en ledande tillverkare av
påkörningsskydd och skyddsbarriärer för
bilparkeringar och tillämpningar inom industrin.

Skyddsanordningarna monteras i antingen golvet
eller i bärande pelare. Systemet är utformat för att
absorbera stötar och därmed reducera
skaderisken för fordon, anläggningar och
människor.

För bilparkeringar finns kombinerade system med
skyddsbarriärer och fasadbeklädnad (cladding),
genom att kombinera två installationsmoment i ett
sparar man både tid och pengar.
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Topdeck, Moduluppbyggt
parkeringsgarage
TOPDECK parkeringssystem är en moduluppbyggd stålkonstruktion som kan instal-
leras ovanpå existerande parkeringar, både temporärt och permanent, för att
avsevärt öka parkeringskapaciteten.

”Speed-Build Technology”, tack vare den unika konstruktionen kan ett TOPDECK-
parkeringsgarage installeras inom ett par dagar. Tack vare den korta byggtiden kan
den redan existerande parkeringen och de tillhörande verksamheterna oftast vara
delvis eller t.o.m. helt tillgängliga under den korta byggtiden. En stor fördel jämfört
med traditionella system där byggtider på ett par månader ger stora
parkeringsbortfall och ökade kostnader.

TOPDECK kan fungera som en permanent lösning eller som ett snabbt demonterbart
och förflyttningsbart system för temporär användning. TOPDECK kan då flyttas runt
på ett område allteftersom verksamheten utvecklas.

Hyr TOPDECK. För kortare perioder med utökat parkeringsbehov kan detta vara en
ekonomisk lösning.

• Moduluppbyggd konstruktion  - för snabb montering och kort byggtid.
• Kan vid goda markförhållanden monteras direkt på avsedd yta utan
    fundamentering.
• Prefabfundament för snabb installation då markförstärkning krävs.
• Ytbehandling med antislip från fabrik.
• Linjemarkeringar för uppmärkning av p-rutor och köranvisningar.
• Plug & Play-installation av ev belysning och CCTV.
• Integrerade påkörningsskydd och räcken för fotgängare.
• Modulära ramper och trappor för snabb ihopsättning med parkeringsmodulerna.
• Valbar utomhusbeklädnad för snabbt uppförande där det behövs.
• Minimera tiden för att bygga upp det kompletta p-garaget på arbetsplatsen,
   prefabricerade fabriksgjorda lösningar gör skillnaden.

TOPDECK bilparkeringar – den kostnadseffektiva lösningen på dina
parkeringsbekymmer.
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Bullerskydd
BULLERSKYDDET FÖR FRAMTIDEN.

Mer än två miljoner personer i Sverige lever idag i en skadlig ljudmiljö. Som ett led i
ATA:s pågående utveckling av infrastrukturprodukter kan vi med glädje presentera
en högkvalitativ lösning på det problemet.

Bullerskydd
•  Komplett lösning, Modulsystem
•  Akustiska egenskaper, Absorption
•  Enkel montering, få delar, lätt material
•  Extremt lång livslängd, underhållsfritt
•  Fri färgsättning och formgivning

Järnväg

Biltrafik

Bostäder
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Bullerskyddskassetter och Glaskassetter.

• Aluminium, pulverlackade
• Reflekterande (SR2) eller högabsorberande (SB-2)
• Glaskassetter upp till 5 m höga (Acryl)
• CE-märkta enl. SS-EN 14388, EN 1793, EN 1794
• Absorberande isolering
• Perforering (30%), håldiameter 6 alt. 12 mm
• Tätningslister i gummi
• Anti-graffiti ytbehandling
• Unika gestaltningsmöjligheter:

- valfri färg
- arch (valv/bågformad)
- delta (lutande mot ljudkällan)
- digital print
- topphattar
- övriga tillbehör: nödutgångar, grindar, klätternät för växter.

• Dimensioner (höjd/djup/längd):
500/120/1960-4960 mm

Mer info finns på vår hemsida: ata.se.

Modell: Transparent Modell: SB1-SB2

Modell: SR1-SR2 Modell: SE1-SE2





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

C
C
C  



C - 1 Trafikbuffert
C - 2 GP-link betongbarriär
C - 3 GP-gate grind för betongbarriär
C - 4 Vulcan stålbarriär
C - 5 MASS stålbarriär
C - 6 ABC och BM räckesavslutningar
C - 7 QuestCEN påkörningsskydd
C - 8 QuadGuard påkörningsskydd
C - 9 QuadGuard påkörningsskydd
C - 10 Euroneat påkörningsskydd
C - 11 Påle med räcke
C - 12 Brifen
C - 13 Flexbeam
C - 14 Kantmarkeringar för räcken
C - 15       VarioGuard

C
C
C  
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Trafikbuffert energiabsorberande "tungt skydd"

Buffertfakta:
Vikt:        420 kg/ trave
Höjd:          90 cm
Diameter:        110 cm

Trafikbufferten är ett energiabsorberande skydd som gör en kontakt mellan trafikant och
vägarbetspersonal väsentligt mjukare och arbetsplatsen betydligt tryggare. En buffert
klarar påkörningar och annan ovarsam hantering och är tack vare sin långa livslängd en
god investering för ökad trygghet för den som har sin arbetsplats på vägen.

Testresultat vid VTI har visat att en personbil i 70 km/h
stoppades upp på 7-8 m och passagerarutrymmet
förblev intakt när den testades mot tre
sammankopplade bufferttravar. (Patent nr 502 091)

Trafikbuffert 2000/70

Trafikbuffert ATA

Trafikbuffert 2000/100

Buffertfakta:
Vikt: 1050 kg/ komplett trafikbuffert
Höjd: 100 cm
Bredd: 330 cm

Testad och godkänd enligt vägverkets krav: VVMB351 för
kapacitetsklass 2000/70. En trafikbuffert med kapacitet
2000/70 får användas på vägar med

hastighetsbegränsning understigande 90 km/h.

Buffertfakta:
Vikt: 840 kg/ komplett trafikbuffert
Höjd: 100 cm
Bredd: 330 cm
Levereras med tillhörande bromsmatta av kätting.

   En trafikbuffert = Tre bufferttravar

Testad och godkänd enligt vägverkets krav: VVMB351
för kapacitetklass 2000/100. En trafikbuffert med kapacitet
2000/100 får användas på hela vägnätet.

Färdriktning

Säljs i travar (en och en).
Möjligt att skapa följande
uppställningar:

Säljs som komplett trafikbuffert (tre och tre).
Möjligt att skapa följande uppställning:

Säljs som komplett trafikbuffert (tre och tre).
Möjligt att skapa följande uppställning:
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GP-link räckesbarriär av betong

GP-link ger arbetsplatsen ett godkänt och säkert arbetsområde för personalen samt en
trygg och säker uppdelning av trafiken. Den smala bredden (240 mm) i fordonens skärm-
och karosshöjd gör att den tillgängliga vägbredden kan tillvaratagas på ett bättre sätt.

Testad och godkänd enligt SS-EN 1317-1 och 1317-2, kapacitetklass N2
(testlängd: 96 meter).

Arbetsbredd: W5 (1,7 m)
CE-märkt

Tack vare en bra och säker skarvlänkning är det lätt att forma kurvor (radie 18m med
GPL 3m). Fäste för sidoskärmar samt plastplatta för övertäckning av skarven
(av estetiska skäl) finns som tillbehör.

GP-link en permanent mittbarriär eller skyddsbarriär vid vägarbets-
området

GPL-6 som säkerhetsbarriär i stadsmiljö.

Barriären på bilden har den nya starkare foten.

GPL-6   Tillfälligt på arbetsplats.GPL-6   Permanent på väg E 22

          GPL-6        GPL-3

Längd: 6000 mm        3000 mm
Höjd: 870 mm        870 mm
Bredd(fot):450 mm        450 mm
Vikt: 2720 kg        1500 kg

Ändsektion:
Längd:  6 m   vikt : 1500 kg
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GP-link 2.0

GP-gate - öppningsanordning för GP-link

GP-link 2.0 marknadens smalaste/smartaste betongbarriär för permanent
installation som mitt-  eller sidoräcke.

Testad och godkänd enligt SS-EN 1317-1 och
1317-2,  kapacitetklass N2 (testlängd: 96 meter)

Arbetsbredd W4 (1,3 meter)
CE-märkt

- Bättre egenskaper för vinterväghållning.
- MC-folket via SMC anser denna barriär vara
lösningen på problemet med mittbarriärer.
- GP-link 2.0 kan levereras med fästen för
belysningsmaster.

Längd: 6000 mm
Bredd (fot): 380 mm
Höjd:      870 mm
Vikt: 2900 kg

GP-gate möjliggör för en ensam person att skapa
en öppning i ett barriärsystem, t ex för att släppa
igenom ett räddnings- eller väghållningsfordon.

GP-gate är lätt att eftermontera i en GP-linkbarriär,
ett av GP-linkblocken lyfts bort och ersätts med en
GP-gate.

GP-gate har en öppningsanordning i bägge ändar
och öppnas 180° åt vänster och höger samt är
försedd med anordning för låsning med hänglås.

GP-gate finns som standard i tre- och
sexmetersversioner.
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Vulcan skyddsbarriär
Flyttbar skyddsbarriär som möjliggör en flexibel utformning av
vägarbetsområden.

Testad enligt SS-EN 1317-2,
kapacitetsklass N2 och H2.

Längd: 4 och 12 m
Bredd: 546 mm
Höjd: 813 mm
Vikt: 395 kg/4 m element

Arbetsbredd: N2: 1.9 m (W6)
H2: 2.9 m (W8)

Testlängd: 70.5 m

Förankringsjärn i start- och slutsektion.

Med t.ex. en hjullastare utrustad med VTA-verktyget flyttas barriären i sidled. Möjligheterna
att skapa reversibla körfält eller att enkelt och snabbt öppna och stänga ett vägarbetsområde
är ett effektivt verktyg för att motverka köer och den negativa miljöpåverkan som trafik-
stockningar ger. Att inte påverka passerande trafik vid ett vägarbete under rusningstrafik ger
många fördelar.

ATA erbjuder utöver fasade start- och slutelement ett komplett sortiment av
krockdämpare för direkt montage mot Vulcan barriärens oskyddade räckesände,
QuadGuard CEN  -  Quest CEN  -  EuroNEAT.

Övriga tillbehör:Hjul för enkel förflyttning av barriären, Medain Gate -  en öppningsbar
grind för ex. trafikomledningar eller öppning mot byggplats.

VTA-verktyg
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MASS ”multi applicational safety system”

material:        galvaniserat stål
längd:     1500 mm
bredd:     500 mm
höjd:              420 mm
vikt:                50 kg

MASS är ett flexibelt stålbarriärsystem som
lämpar sig bra i många olika trafikmiljöer.
Barriären fungerar som avspärrning alternativt
som en visuell barriär för att dela upp körfält eller
användas för hastighetsdämpande åtgärder.

Testad enligt SS-EN 1317-2: kapacitetsklass T2
Arbetsbredd: W5 (<1,7m)
Skadeklass A

Tillbehör:
MASS staket
MASS skärmvägg
MASS byggstängsel
Vinkelled, möjligt att vinkla 90 grader.

Ett genialt säkerhetssystem som lämpar
sig i det flesta trafikmiljöer.  Systemet som
kan anpassas för just din trafik- eller
arbetssituation.

MASS säkerhetssystem:

    MASS element    MASS + skärmvägg    MASS + byggstängselMASS + staket

Märk MASS- elementen med din egen
företagslogga.

Kan beställas i valfri färg.

Kontakta ATA för mer information.

MASS säkerhetssystem -
jämfört med MiniGuard en
flexiblare och mer mångsidig
lösning.
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ABC och Brakemaster
energiabsorberande räckesavslutningar

Testad enligt ENV 1317-4, kapacitetsklass P4, vilket motsvarar en hastighet av 110 km/h.

En brytpinne på varje stolpe gör det mycket enkelt att montera en ersättare efter påkörning.
Det behövs alltså normalt inte någon gräv- eller prylmaskin för att återställa en påkörd ABC.

ABC är lätt att hantera till vikt och
teknik. Lättare och kortare enheter
innebär att det inte behövs special-
fordon för att nymontera eller reparera
efter en påkörning. En komplett ABC
tar inte större plats än vad som ryms
på pallen.

ABC´s stålben med brytpinne och
styrvajer. Benet består av två delar,
en del nere i marken och en ovanför.
Brytpinnen är nära marknivån, detta
innebär att det inte behövs göras
några markarbeten efter en
påkörning.

Brakemaster är en bra räckes-
avslutning för bl a hinder i mittremsor,
t ex portalben och bropelare.

Vid påkörning mot en oskyddad
räckesavslutning.

ABC-räckesavslutning med stålstolpar.



C-7

Quest CEN

Quest CEN är en ny typ av påkörningsskydd med unik kompakt design och låg vikt,
ändå hastighetsklass upp till 110 km/h.

Quest CEN är en dubbelsidig, riktningsgivande krockdämpare. Den är avsedd att
skydda oeftergivliga föremål, vägräckesändar eller betongbarriärer med bredder upp till
610 mm.

Quest CEN väger mellan 498 till 660 kg, systemen kan enkelt förmonteras vilket gör att
arbetet på vägen för att installera eller byta en påkörd enhet går snabbt.

Testade enligt SS-EN 1317-3 för hastighetsklasserna 80, 100 och 110 km/h.

CE-märkt

Övergångsprofiler finns mot W-profilräcke, stål- och betongbarriärer.

QUE S T
110 km/h
system

100 km/h
system

80 km/h
system

Längd: 7.22 m 7.22 m 5.37 m

Bredd: 61 cm 61 cm 61 cm

Höjd: 81 cm 81 cm 81 cm

Vikt: 660 kg 656 kg 498 kg

Quest systemet ger ett utmärkt skydd för dubbla vägräckesändar
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QuadGuard CEN är en familj av riktningsgivande krockdämpare avsedd för att skydda
oeftergivliga föremål, vägräckesändar eller betongbarriärer (permanenta såväl som
temporära installationer).

Systemet är testat och godkänt enligt SS-EN 1317-3 för hastighetsklasserna
50, 80, 100 och 110 km/h.
CE-märkt

Energiabsorberande skydd minskar riskerna väsentligt vid kollisioner och  räddar
därför liv och skyddar installationer på och bredvid vägen. De skall vid olyckor sörja
för ett kontrollerat och skonsamt stopp och på samma sätt som ett räcke förhindra att
fordonet kommer i kontakt med hindret eller styrs ut i trafiken på ett okontrollerat sätt.

QuadGuard CEN, Södra Länken i Stockholm.

QuadGuard CEN
påkörningsskydd för fasta hinder

En QuadGuard placerad framför ett

brett hinder, därför kilformad.

Antal fack Hastighetsklass (km/h)  längd (m) Bredd (mm)
3 50  3.39 610,915,1755,2285
5 80  5.22 610,915,1755,2285
6 100  6.13 610,915,1755,2285
8 110  7.97 610,915,1755,2285

Systemet återvinns till stora delar efter en påkörning och reparation av ett påkört system
tar ofta mindre än 2 timmar.
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QuadGuard CEN som skydd framför betalstationen vid Svinesundsbron

En QuadGuard placerad framför ett portalben vid 110 km/h.

En QuadGuard placerad framför en
bropelare vid 70 km/h.

Krockdämparna monteras på platsgjutet
betongfundament alternativt prefabricerat
betongfundament. De prefabricerade
betongfundamenten har ingjutna förankringar
av krockdämparens glidskena, monteringen av
krockdämparen är enkel och tidseffektiv.
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EuroNEAT

EuroNEAT är en krockdämpare avsedd att i första hand användas som skydd vid tillfälliga
uppställningar av skyddsbarriärer eller andra oeftergivliga hinder. Systemet är testat och
godkänt för användning enligt SS-EN 1317-3, kapacitetsklass 80 km/h för icke
riktningsgivande krockdämpare.

EuroNEAT-systemet erbjuder en ekonomisk och enkel lösning för att skydda räckes- och
barriärändar som då de lämnas oskyddade kan orsaka stor skada för ett påkörande fordon.

- Låg vikt  och smidig installation.
- Montering tar ca 15 min.
- Inga verktyg krävs för installationen.
- Kräver ingen förankring i marken .
- Används på barriär som skiljer två körfält eller på barriär som skiljer trafiken från
       ett vägarbetsområde då avvinkling inte är möjlig eller tar för mycket plats.

Fakta

Längd: 2965 mm
Bredd:   570 mm
Höjd:   813 mm
Vikt:   147 kg

Övergång/ anslutningsprofiler mot:

GP-link
Vulcan skyddsbarriär
S:t Eriks barriär
Vario Guard
Delta block
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Påle med räcke
Pålen tillverkas av armerad betong. Den är enkel att lägga ut och arbetsplatsen blir säkert och
tydligt markerad. Längder är 3,0 och 5,0 m. Pålens höjd/bredd är 270 mm. Vikt utan räcke 180 kg
per meter. För sammankoppling kan räckesben eller öglor tillsammans med kätting användas.
Syllkrok/fatthake bör användas när dessa pålar ligger vid en schaktkant. Pålarnas kortände är
 235 mm för att passa till H-balken. I pålskarvarna läggs H-balkar, raka, 45° eller 90°.

Det avtagbara räcket är tillverkat av
galvaniserat stål och passar till ATA´s
pålar 3 respektive 5 meter.
Räckesändarna är nedvinklade för ökad
trafiksäkerhet.

Använd de små eller stora öglorna vid
lyftning eller förflyttning av pålarna.

Använd ej räcket vid lyft eller flytt av påle.

Reflexer även på de lodräta benen

ökar synbarheten betydligt.

H-balk i skarvarna håller ihop pålarna
till en lång kedja och fixerar även hörnen.

Skydd av arbetsplats vid pelarreparation.

90° 45°Rak

Kopplingsjärn för betongpålar.

Syllkrok / fatthake
för pålförankring
i vägbanan där så
erfordras. ø 25 mm.
Längd 500 mm.

De stora lyftöglorna är ditsatta för att en
gaffeltruck lätt skall kunna hantera pålarna.
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Brifen

BRIFEN vajerräcke har i över 20 år varit ett viktigt bidrag till ökad trafiksäkerhet
världen över. Vajerräcket har spelat en avgörande roll i Trafikverkets nollvison genom
att förhindra mötesolyckor.

BRIFEN följer internationella standarder, EN 1317 och NCHRP 350, och har
installerats i bl.a. Australien, Mellanöstern, Frankrike, Sverige, USA och
Storbritannien.

BRIFEN vajerräcke är CE-märkt och finns som mitt-, kant- och slänträcke.

Räcket installeras snabbt, enkelt och är kostnadseffektivt vad det gäller reparationer.

Säkerheten är väldokumenterad.

ATA är sedan maj 2011 en del i gruppen HS Roads tillsammans med bl.a. Hill and
Smith Ltd som tillverkar Brifen och det känns inte mer än naturligt att hanteringen
och försäljningen av Brifen vajerräckessystem sköts inom den egna koncernen.

CE-märkta mitt- och sidoräcken 
Brifen Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd 
CEWR4005 N2 W4 3,2 m 
CEWR4020 N2 W5 3,2 m 
CEWR2035 H1 W7 3,2 m 
 
Slänträcke enligt metodbeskrivning 350:2004 
Brifen Kapacitetsklass Arbetsbredd Stolpavstånd 
N2SW6 N2 W6 3,2 m 
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Flexbeam

Flexbeam - den nya generationens w-profilsräcke.

Söker du ett balkräcke för smal mittremsa som ger låga drift- och
underhållskostnader?

Flexbeam är ett fullt utvecklat vägräckessystem som är CE-märkt enligt
EN 1317-5:2007.

Med mer än 25 miljoner kronor satsat i produktutveckling och testning är Flexbeam
idag det vägräckessystem som erbjuder flest varianter av både enkel- och
dubbelsidiga W-profilsräcken.

Att kunna anpassa systemets stolpavstånd med krav på arbetsbredd innebär en stor
fördel med lägre monteringskostnad och snabbare installation jämfört med
traditionella system.
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Reflexer och utrustning för vajerräcken

ATA-trissan på dagen

Vajerskärmen

Kantmarkering för Balk och Sigmastolpe

Balkreflexen med det snabbmonterade och
starka snäppfästet

Skarpa kurvor är lättare att observera med
balkreflexer.

Sigmaskärmen sitter på plats utan skruvar
och fästen.

Vajerfästet.

ATA-trissan på natten
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VarioGuard skyddsbarriärsystem

VarioGuard skyddsbarriärssystem är en lättviktsbarriär tillverkad i galvaniserat stål.
Elementvikten (108 kg/m) i kombination med den patenterade Quick-joint
sammanlänkningen ger stora transportfördelar och överlägsen monteringshastighet.

Förmågan att klara tufft krockvåld vid höga hastigheter (110 km/h) och även mot
tunga fordon (13.000 kg) gör barriären till det bästa alternativet för tillfälligt behov av
påkörningsskydd, framförallt vid trånga miljöer som broreparationer eller
vägarbetsplatser i tätortsmiljö.

Komplett skyddsbarriärsystem med olika lösningar för barriäravslut för att på bästa
sätt skapa en säker avstängning. Nedfasade avslut samt övergångar mot
energiabsorberande avslut som EuroNeat och QuadGuard.

Barriärelementen kan utrustas och levereras med gummibeklädda fötter, detta ger
minimalt slitage mot underlaget. Användbart vid avstängningar på nybelagd asfalt
mm.

VarioGuard systemet kan vid behov förankras med 20 meters intervall, detta ger en
minimal deflektion på 560 mm (arbetsbredd W4 < 1,3 m).





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

D
D
D
D
D



D - 1 Kassettinformation
D - 2 Vikarmskassetter, placering
D - 3 Rullduksinformation
D - 4 Vikarmskassetter, takmontage
D - 5 Vikarmskassetter, dragkula
D - 6 Takskylt
D - 7 VMS-skylt
D - 8 Kassettvagn
D - 9 Kassettvagn
D - 10 Kassettvagn
D - 11 Vägmärkesvagn, fjäderspänd rullduk
D - 12 Vikarmskassetter på brandbil
D - 13 Katastrofvagn
D - 14 Fjärrmanövrerade kassetter
D - 15 Rulldukar för information
D - 16 Varningstält för vägarbete
D - 17 Varningstält för Polis och Räddning
D - 18 SafeStop   90 TMA påkörningsskydd
D - 19 SafeStop 180 TMA påkörningsskydd
D - 20 Vorteq TMA-trailer påkörningsskydd
D - 21 Vorteq TMA-trailer påkörningsskydd
D - 22 Alpha 60 TMA påkörningsskydd
D - 23 RMS 4000 2.0 ljuspilssystem
D - 24 ATA ljuspilssystem
D - 25 Fordonsreflexer

D
D
D
D
D
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Kassetter med information på rulle
Kassettsystemet skiljer sig från andra

informationssystem genom att budskapet är

på rulle och syns bara när det ska synas.

Budskapet är lagt på en mjuk rullbar reflex

som monteras på ett nät/väv av PVC.

Manuell eller eldrift, med eller utan

fjärrstyrning.

Bilden visar en kassett med fjärrmanövrering

som gör att personalen ej behöver springa

över flera körfiler för att skifta budskap.

Super-pilar, körfältsförändringstavlor och vägomläggningsinformation

Elkassetten kan styras med fjärrmanövrering av ett eller flera budskap. Montage kan
även ske ovanför befintlig vägvisartavla. När det tillfälliga budskapet visas så täcker
duken samtidigt den felaktiga informationen och ingen extra övertäckning behövs. Det
tillfälliga budskapet är lika rent som det var när det rullades in efter den senaste an-
vändningen. Vevmodell kan även erbjudas.

Monterade på ett vanligt takräcke är den fordonsmonterade kassetten ett mycket bra
sätt att varna trafikanterna om att arbete pågår och/eller på vilken sida om fordonet de
ska passera. På arbetsfordonets bakläm går det också att montera kassetter. Detta
innebär att vägmärkesvagnen får vila. Kombinerat med TMA-påkörningsskydd blir det
en lyckad lösning för god förvarning och ökad säkerhet.

Vägmärkesvagnar eller kassettvagnar

Permanentmonterade el- eller vevkassetter på befintliga eller tillfälliga montage
för t ex: hastighetsbegränsningar, tunnelavstängningar, stängda färjelägen,
omledningsvägar, halkvarning, vägarbete, kövarning, hög last.

El- och vevkassetter
Monterade på taket eller dragkulan på personbilar. På bak-lämmar och framstammar på
exempelvis pickup- och lastbilar. Sky-Lift, bilbärgare, sopmaskiner, renhållningsfordon,
spolbilar och bilar som används för underhåll av reklamplatser, men framför allt till
fordon i samband med vägarbete eller förvarning till dessa.
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Vikarmskassetter på buss, bil och släp

a) Buss eller skåpbil med en upp- och en nedåtgående
vikarmskassett. Den nedåtgående är utdragbar så att
de bakre dörrarna går att öppna bakom vikarmen.

c) Uppåtgående vikarmskassett monterad på en
slamsugningsbil eller liknande. Det finns flera
lösningar för att klara eventuella luckor och slangar.

g) Släpvagn med bakläms-
fäste för uppåtgående
vikarmskassett. Lätt
flyttbart mellan olika
släp eller Pickup-bilar.

Vikarmskassetterna, uppåt- eller nedåtgående, kan vara manuella (vevas) eller elektriska, 12 alternativt
24 V och manövrerade från förarplats. Budskap i mjuk reflex monterad på nät/väv av plast. Längst ner på
denna sida visas några av de vanligaste budskapen. Lämmontage utföres utan verktyg (skruvtvingsmetoden).

b) Nedåtgående vikarmskassett monterad på bak-
lämsfäste. Lätt att flytta från den ena till den
andra lastbilen. Kassetthållaren är höj- och sänkbar.

e) Pickup med tak- och baklämsmonterade uppåt-
gående vikarmskassetter. På vissa bilar finns det ett
framstamsfäste som också kan användas för
montering av vikarmskassetter.

h) Släpvagn med uppåtgående
vikarmskassett monterad på
50 mm kula. Det går även att
montera kassett på "locket".

i) Kassettvagn med en upp- och en
nedåtgående vikarmskassett.
Ställningen är höj- och sänkbar.

d) Vikarmskassett på Sky-lift. Montaget innebär
att korgingången måste vara på sidan av korgen.
Ibland monteras kassetten vid x.

f) Uppåtgående vikarmskassett på personbil kan
monteras på vanliga lastbågar, med snurrfäste
kan önskad vinkel ställas in manuellt. Här visas
även en kassett monterad på dragkulan.
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Informationstavlor på rullduk med eller utan vikarmar

Manuella eller eldrivna, 12, 24 eller 220 Volt.

Budskap i mjuk reflex monterad på nät/väv av PVC.

Vikarmskassett permanent
monterad ovanför
en befintlig informations-
tavla.
Det tillfälliga budskapet
täcker det missvisande
i samma stund som det
nya visas.

Budskapsbredder på
en till fyra meter är
vanligast. Kan även utföras
med rullduk
utan vikarmar.
Poliskontrollplatser är
några av de platser där
farten sänks tillfälligt.

Portalmonterade kas-
setter att använda
för tillfälligt bruk.
För manuell kassett på
denna höjd krävs, att
det finns tillgång till extra
lång vev. Eldrift med
eller utan fjärrkontroll är
naturligtvis möjligt även
i portaler.

Information i mitt-
remsan kan skötas
från vägkanten om
man använder sig av
en kassett med fjärr-
kontroll. Det tar tid
och är farligt att ta
sig över 3 filer.
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Vikarmskassetter för takmontage
Det finns många olika modeller av vikarmskassetter: Upp- och nedåtgående, manuella och
med eldrift 12/24 Volt. Kassetterna kan monteras på lasthållare, baklämmar till släpvagnar
och Pick-upbilar. Tack vare den mjuka reflexen är det möjligt att ha budskapet på rulle. Med
elmotordrift manövreras kassetten och eventuella varningsljus från förarplatsen. Genom  den
höga placeringen syns budskapet på kassetterna tidigare och bättre även i tät stadstrafik.
Det går utmärkt att köra ända upp till ca 30-40 km/h med uppfälld kassett.

Två kraftiga aluminiumfästen håller kassetten
på  plats på lasthållare och andra typer av
stativ och hållare.

Den nedre skärmen kan vara vikbar, eller som
här magnetisk och rullbar.

Samma regler och behov gäller för alla fordon.
Bredden anpassas till fordonet.

En vikarmskassett har budskapet och
förvarningen på plats när det som bäst behövs
för ökad säkerhet på vägen.

Det går att få budskap monterat på dukens
bägge sidor för ökad uppmärksamhet.

Varningsljus och information på hög nivå,
ger ökad säkerhet för personal och trafikant.
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Vikarmskassetter på arbetsmaskin och kula
Med detta kulfäste kan bilens dragkula utnyttjas för montering av vikarmskassett. Enkelt att
flytta från den ena till den andra bilen på samma sätt som att koppla från  och till ett släp.
Kassetten kan beställas med handvev eller elmotordrift.  Upp- och nerfunktionen av kassetten
kan vid eldrift skötas från förarplatsen.

På den här bilen går bakluckan att
öppna när kassetten är i nedfällt läge.
Lätt att plocka bort när arbetsdagen är över.

Budskapet kan rullas ut under färd för att
göra andra trafikanter uppmärksammade i god tid
före ett stopp för arbete.

Eftersom det går att se bakomvarande trafik
genom nätet så har man inte tummat på trafik-
säkerheten.

Vikarmskassett monterad på arbetsfordon är ett
bra sätt att ha avstängningsanordningen
med sig. Ett dubbelutnyttjande som lönar sig.

Ett bra och lättmonterat kassettfäste på
framstammen.

Teleskopiskt kassettfäste. Lätt att montera på
plats på olika bilar vid behov.
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Motordriven Vikskylt för takmontage

Elmotordriven takskylt med figur A20 ”vägarbetsgubbe” i normalstorlek samt figur X2
”röd/gul skärm". LED-ljus med riktat gult sken och automatisk ljusdimmer för natt-
sänkning av ljusstyrkan, 12/24 V. Skylten manövreras från förarplatsen. Takskylten kan
fås med valfritt budskap t.ex. Vägtransportledare. Vi har även levererat specialmodeller
till räddningstjänsten, då med märke X6-Olycka.

Robust konstruktion med låg bygghöjd.
Kan fås med enkelt- eller dubbelsidigt budskap.
Eldriven motor 12/24V.
Produktens byggmått och budskapsmått anpassas till aktuellt fordon (1400-1800mm).
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Mobil VMS-trailer

VMS- skylt
Motordriven VMS-takskylt för förstärkt utmärkning av
tillfälliga servicefordon.

Elmotorstyrd digital LED-skylt
integrerad i aluminiumram med kompakt design.
Skylten bygger endast 120mm på höjden i nedfällt läge.

Mått: 800 x 810 mm
Vikt: c:a 20 kg.
Enkel- eller dubbelsidigt budskap.

CE-märkt - IP56, Spänningsmatning: 12/24 VDC.
Automatisk reglering av ljusstyrka, dag/natt.
Föreberedd för att ansluta förvarningsljus (L8H).
Testad och godkänd enligt EN 12966

Skylten kan i standardutförande visa
E13 Rekommenderad hastighet samt
A 20 Varning för vägarbete

Trådlös manövrering med kontrollenhet för upp/ner
rörelse samt val av aktuellt budskap samt aktivering av
blixtljusramp. Panelen har en LCD-display för bevakning av aktuellt driftläge samt ev.
felindikeringar. Den bakgrundsbelysta LCD-skärmen ger en tydlig information till chauffören
även nattetid. 12/24 VDC matning. Radiofrekvens 433.X MHz

Uppgradera ditt Ljuspilsystem med digital E13 – Rekommenderad hastighet
(30, 40, 50, 60, 70, 80, 90). Digital LED-skylt som enkelt monteras på befintliga system.
Finns i normalstorlek (600 x 600 mm) samt i överstorlek (900 x 900 mm).

Avancerad VMS-trailer med möjlighet att visa variabla
budskap.

Dubbla fullmatris LED-skyltar med förprogrammerade
vägmärken
alt. med möjlighet att visa fritext.

Alternativ utformning av trailer med portalsignalsystem
(se bild). Hydraulisk portalarm med fullmatris LED-skyltar
ger en tydlig förvarning om kommande fara, vägarbete
eller körfältsförändring. LED-skyltarna sitter på sex meters
höjd ovanför vägbanan.

Vagn, ramverk och batterilåda tillverkad i rostfritt stål.
Hydraulsystem för höj- och sänkning av övre LED-tavla
samt justering av stödben. Kombidrag för både lastbil
och kulhandske.
Adapter för 12/24 VDC matning, kan kopplas mot både
lastbil och personbil. Fronius 32A batteriladdare. Enkel
programmering. Olika alternativ för fjärrstyrning av
skyltbudskap.

Kontakta ATA för mer information!
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Kassettvagnen
Med ATA´s kassettsystem monterat
på vagnar är det enkelt att ge en god
information till trafikanterna.
Det tar ca 1/2 minut att veva fram det bud-
skap som skall synas.
Den nya modellen har ett vevsystem
för höjning och sänkning av kassetten.
Inga tunga lyft för att få budskapet i rätt höjd.
Samma vev till "hissen" som till dukröret.

Den nya modellen på dukar gör att det
går otroligt enkelt och säkert att skifta
budskap från vänster till höger eller att
ta bort vägmärket när passet är över.

Vagnen är lätt och smidig att dra efter
bilen och mycket lättdragen för hand.
Kula för tandemdrag och eluttag
finns monterad som standard.

Utdragbara bakre stödben gör att
vagnen står stadigt på tre ben.
Det främre stödbenet är vevbart.

Kassetter finns för en eller två rullar.
Vägmärken och informationstavlor
utföres i mjuk reflex lagd på nät/väv.

Förvarningsljus är lätt att montera med
ATA´s  lyktfäste som placerar ljusen
ovanför kassetten och budskapet.

Standardvagnen har handske för
50 mm kula. Lastbilsdraget finns
som tillbehör liksom batterilådan.

Vagnsbredd 2,0 m
Vagnslängd 2,0 m
Budskapsbredd max 2,2 m

Tillbehör:

Batterier
Batterilåda
Lastbilsdrag
Varningsljus
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Kassettvagn med  vev / hiss

Samma rullduk

Det är lika enkelt som det ser ut

   att ändra pilarna eller täcka budskapet med vikflärpen.

fast tvärtom.
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Kassettvagnen med hiss

Fördelar

Storleken

Hissanordning

På plats

Varningsljus

Drag

Hjul

Extra tillbehör

Den  är bärare av kassettsystemet, inte plåtskyltar.
Den ska inte och kan inte fällas. Det är smidigt att
veva upp budskapet när arbetspasset är slut.
Nästa gång är budskapet lika rent som det var då
det rullades in. En plåtskylt som varit nerfälld över
helgen är säkert smutsigare nästa gång den används.

Kassettvagen är totalt 2,0 m lång och 2,0 m bred.
Vagnen kan förses med budskap upp till 2,20 m
En traditionell vägmärkesvagn tar lika mycket plats
som fyra kassettvagnar på bilflaket, i förrådet eller
på en parkeringsruta.

För att få kassetten att sitta i rätt höjd finns en hiss-
anordning som gör det mycket lätt att hissa upp den.
Lika lätt är det att sänka kassetten till transportläget.

Vagnen vilar på tre stödben varav de två bakre är
utdragbara och ger en god stabilitet mot hårda vindar.
Det främre stödbenet är försett med vevanordning.

Det är lätt att montera varningsljus på kassetten,
med ett speciellt fäste för dessa ljus.

Vagnen har som standard ett eluttag  längst bak
och en tandemkula. Detta möjliggör att det går
att förflytta flera vagnar i ett s k fordonståg.

165x13", lufttryck 0,5-0,8 kg ger en mjuk gång.
Godkänd för max 70 km/h.

* Batterilåda avsedd för två 70 Ah eller ett 180 Ah batteri.
  Det finns plats för två batterilådor på vagnen.

* Varningsljus 230 mm eller 340 mm monteras
   på kassettens fyrkantsjärn med lyktfästen.

* Lastbilsdrag av lätthanterlig modell.

Kassettvagnen avviker väsentligt från en traditionell
vägmärkesvagn. Kassettvagnen är tveklöst mycket
smidigare att använda och tar liten plats på flaket och
i förrådet. Det är lätt och enkelt att skifta budskap.
Vagnen är inte låst vid ett visst budskap eller vägmärke.

Liten vagn med stor kapacitet !
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Vägmärkesvagn, fällbar
Vägmärkesvagnen är varmförzinkad och
har en robust konstruktion.
Dragkula för tandembogsering.
Vändbart drag för 50 mm kula och lastbilsdrag.
Torsionsfjädrad axel och stor batterilåda.

Längd: 3600 mm
Bredd: 2000 mm
Vikt: 180 kg

Vägmärkesvagnen kan användas som
på bilden med skärmar och märken.
Kan även användas för omställbara vägmärken.

Denna vagn kan lätt utrustas med
ATA's kassettsystem vilket innebär
en stor flexibilitet vid valet av budskap.

Fjäderspänd Rullduk
Fjädersystemet har visat sig vara mycket bra och användbart.  Det går att montera flera
rullar på samma bärare.  Fjäderspänd duk fungerar i princip som en rullgardin.  Den stora
skillnaden är att denna gardin ligger i spänn hela tiden vilket innebär att duken inte slackar
vid blåst och fartvind.

På KapellbilenPå Kassettvagnen

Fjäderduken dras ner
som en rullgardin och
spänns fast. Duken är
fjäderbelastad hela
tiden, vilket gör att den
hålls sträckt.

Upp med kapellet !

Servicebilen med sina
dolda budskap skall ut på
vägarbetsplatsen.

Duken rullar in sig
automatiskt när
spännena lossas.

Felaktigt budskap går
att vika undan / skifta.

Ner med duken !

Kassetterna är enkla att
anpassa till olika typer
av fordon och montage.
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Vikarmskassetter på räddningsfordon
Vikarmskassetten med sitt budskap och LED-ljus på hög höjd ger trafikanten en tidig
information bl a vid backkrön.

Kassetten manövreras från förarhytten vilket innebär att  varningen visas utan att perso-
nalen behöver lämna bilen i  det första skedet när de kommer till olycksplatsen.

Kassetten är inrullad när den inte är i tjänst och är i samma skick vid nästa olycka som
den var när den tvättats och rullats in efter det senaste jobbet.

Duken är ett PVC-nät som gör att luftmotståndet minskar. Kassetten kan vara uppfälld
vid förflyttning upp till 50 km/h. Fjäderarmarna gör detta möjligt.

Vikarmskassetten på detta fordon har som synes även  röda varningsljus monterade.
Kassetterna kan ha budskap på bägge sidor av duken.



D-13

Kombination av rullduk och vikbara skyltar
Detta fordon är utrustat med både rullduk och vikbara skyltar.
Eftersom rullduken skyms av snöstörsplattformen har  en vikbar
fjäderbelastad skylt monterats längst bak. Detta fordon används
förutom till snöstörssättning även som vattenbil och för
klottersaneringsarbeten m m.

Ibland krävs en del kombinationslösningar för att
kunna utnyttja fordonsparken på det mest effektiva sättet.
Kontakta oss gärna om problem eller önskemål dyker upp.
Vi tar det som en utmaning och samtidigt ett sätt att få utveckla
nya produkter till glädje och nytta både för kunder och oss. Aluminiumskyltarna  fälls ihop med

hjälp av fjäderpaketet.

Rulldukens nedre skärm blir
skymd av snöstörskorgen.

Efter några enkla handgrepp är
fordonet klart för störsättning.

Vid transport till och från arbetet får
inga skärmar och vägmärken synas.

Vagnen är lastad med en komplett utrustning för överledning av
trafik på motorväg. Det  innebär att det i vagnen finns bl a  8 st
WindMaster med rulldukskassetter. Fyra stycken med påbudspil
och fyra med körfältsförändringstavlor. Även 60 st Ultra-Paneler,
vägmärken på Lexan, lyktor m m ingår i utrustningen. ATA har
utrustat vagnar åt Vägverket och Polisen.

WindMaster kan vara bärare av
uppåtgående vikarms-kassett
eller av rullkassett med nedåt-
gående budskap. Tar liten plats
i service-bilen och går snabbt att
montera.WindMaster kan även
vara bärare till andra typer av
märken eller informationstavlor.

Katastrofvagn för omledning och avstängning
WindMaster



D-14

Fjärrmanövrerade rulldukskassetter
Det finns flera tillfällen där fjärrmanövrerade informationstavlor är en praktisk
och säkrare lösning när budskapet är placerat t ex i mittremsan på en motorväg.

Polisen använder sig av dessa fjärrmanövrerade skyltar vid vissa kontrollplatser
för att sänka hastigheten i samband med kontroller av fordon.
Kassetterna manövreras från kontrollplatsen.

Vi har flera lösningar för fjärrmanövrerade kassetter. Motorer finns för 12, 24 och 230V.
Fjärrstyrning kan ske med elbrytare, radio eller telefon. Detta kan vara lösningen både
för permanent bruk  för polisen, och för tillfälligt bruk vid vägarbetsplatser.

Med fjärrstyrda rulldukskassetter erhålls en betydligt säkrare arbetssituation för personalen.
Inget spring över filerna för att ändra budskapet som redan finns på plats när det behövs.
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Rulldukar för trafikantinformation
Trafikantinformation på rullduk vid vägarbeten är bra eftersom det ofta vid
ett större vägarbete krävs underhåll på arbetsplatsens trafikanordningar.
Med rulldukar - mer än en duk på samma ställning - är det enkelt att lägga
om trafiken så att servicearbetet kan utföras på ett riktigt och säkert sätt.

Rullduk som övertäckning eller med annan
tillfällig information i reflex är en säker och
smidig lösning. Permanent monterat för till-
fällig användning. Rullen är monterad i portal-
skyltens överkant. En lång vevanordning är kopplad
till rullen. Servicemannen har en kort
vev med sig som ansluts till vevanordningen.

En fjärranslutning till rullkassetten är ett bra
alternativ. Veven är då ersatt av en strömsnål
elmotor som sitter i dukrullen. Motorn kan t ex
manövreras via telefon eller radio. Vertikala
vajrar på skyltsidorna håller duken sträckt.
Kontakta oss för förslag om hur man samtidigt
täcker och ger ny information till trafikanter.

Kassetter och dukar tål att sitta ute i ur och
skur i många år. Vanligen monterar vi ett
mjukt reflexmaterial på ett nät av PVC.
Informationsdukar på rulle kan även vara
lämpligt att montera på kassettvagnar.

En rulldukskassett monterad vid en vägarbets-
plats där behovet att skifta information finns.
Ett annat budskap finns på plåtskylten som
sitter bakom rullduken. Vev eller elmotordrift
med fjärrmanövrering är två alternativ.
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Varningstält för vägarbetsplatser
Om utrymmet i fordonet är begränsat och föreskriften säger att utmärkning
måste ske är ATA-tältet för många den smidigaste lösningen. Det går snabbt
att ge trafikanterna en bra information och ökad uppmärksamhet på hindret.

Varningstältet är uppbyggt kring ett
stativ av galvaniserat stål. En PVC-duk
är fastspänd över stativet och försedd
med information eller vägmärke i reflex.

En gasdämpare gör att öppnandet
och hopfällandet sker på ett mjukt
och bra sätt.
Gasdämparen gör även att stativbenen
hålls isär och förhindrar därmed att
tältet "vandrar" på vägen.

110 cm benlängd, vikt ca 5 kg

110-1 Varningsmärke normalstorlek
utan tilläggstavla.

110-2 Varningsmärke understorlek
med tilläggstavla.

110-3 Påbudstavla med lös
dubbelsidig "flärp"
= 3 budskap i understorlek.

130 cm benlängd, vikt ca  11 kg
Tyngder är monterade
på stativbenen.

130-1 Varningsmärke överstorlek
utan tilläggstavla.

130-2 Varningsmärke normalstorlek
med tilläggstavla.

130-3 Påbudstavla med lös
dubbelsidig "flärp"
= 3 budskap i normalstorlek.

En praktisk förvaringsväska med
handtag medföljer leveransen.

Tillbehör:
Förvaringstub av plaströr med ventilerat lock.
Varningsljus för placering på tälttoppen.
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110 cm
130 cm

  90 cm
110 cm

På tälttoppen kan lykta
placeras med ett lyktfäste.
ATA har några modeller på
lyktor som passar till tältet.
I tälttoppen finns dessutom
en bärrem.

Vit reflexbotten med röd reflex
och fluorescerande bård.
Vit reflextext på svart ej
reflekterande botten.

Endast ett tältben i marken
när tältet skall fällas ihop.
Det är omöjligt att fälla ihop
tältet med 2 ben i marken
utan att tältet går sönder.

Stativets fjädersystem är
en s k "gasdämpare"
vilket har visat sig vara
den bästa lösningen för
tältstativ.

Förvaringstub för ett tält kan
beställas som tillbehör.
Tuben är försedd med ventilerat
lock. Den är lämplig för den som
önskar ha tältet skyddat och lätt
åtkomligt på en speciell plats i
fordonet eller släpvagnen.

Varningsljus i flera modeller.
blinkande, blixtrande.

Tillbehör:

Varningstält för polis / räddningsverk

Lilla tältet 110 cm
Stora tältet 130 cm

ATA-Tältet nr 111
med budskap på 1 sida

ATA-Tältet nr 112
med budskap på 2 sidor

ATA-Tältet nr 113
med budskap på 3 sidor

En bra transportväska av
plastväv medföljer varje tält.

För vägmärke X6 gäller att
Bärgning - Lastning - Eftersök
är budskap som också får
förekomma på ATA-Tältet.
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SafeStop 90 TMA
SafeStop TMA är vårt nya fordonsmonterade
TMA-skydd framtaget för att erbjuda maximalt
skydd för påkörande fordon, skyddsbil och
chaufför - detta trots den korta längden 3.98 m

och den låga vikten 906 kg.

Dimensioner (längd/bredd/höjd): 3980/2360/770 mm.
Överhäng: 1400 mm
Vikt: 906 kg.
Helt galvaniserad konstruktion.
Utrustningen är vid leverans CE-märkt enligt
bestämmelserna i Maskindirektivet.

Efter en dimensionerande påkörning kan den
galvaniserade stålramen och den bakre
krockplattan återanvändas. De skadade
aluminiumlådorna lyfts bort och ersätts av nya.
Reparationen kan utföras av användaren själv,
en stor fördel som ger minimalt stillestånd för
fordonet. En annan fördel är att konstruktionen
monterad på skyddsfordonet har ett överhäng
på endast 1400 mm.

SafeStop systemet byggs ihop på ATA’s egna verkstad med eget framtaget elektronik-
och hydraulsystem. Endast högkvalitativa komponenter används, detta i kombination
med galvaniserat ramverk ger hög tillförlitlighet och låg driftskostnad.

Utrustningen levereras komplett med 24V hydrauliksystem för tilt-up funktion och
trådlös fjärrstyrning. Skyddet kan även levereras förberett för inkoppling till
hydraulsystemet på våra nya ljuspilssystem.

SafeStop TMA är testad och godkänd enligt NCHRP Report 350 TL-3 (100 km/h), test 3-51,
3-52 och 3-53 samt UK-test TD49 (110 km/h). Utrustningen uppfyller Trafikverkets angivna
krav och är godkänd att användas som TMA-skydd på hela det nationella vägnätet.
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ATA Monteringshall
I vår egna monterings- och serviceverkstad kan vi bl.a.

erbjuda er:

- Service av TMA-skydd och övrig fordonsutrustning

- Montering av TMA-skydd och ljuspilsutrustning

- Byggnation av lastväxlarflak utrustade med TMA-skydd och

   ljuspilsutrustning

- Montering av vikarmskassetter, motordrivna takskyltar,
  ljusramper m.m

SafeStop 180 TMA

SafeStop 180 TMA-Skydd är framtagen för att erbjuda maximalt skydd för påkörande
fordon, skyddsbil och chaufför. Vid transport fälls SafeStop 180 ihop genom att
systemet viks i 180° från centrum på skyddet, detta ger en höjd på endast 2,08 m.
SafeStop 180 TMA fungerar även som ett påkörningsskydd i tranportläge.
Skyddet är då testat och godkänt enligt NCHRP 350 TL2 (70 km/h). För montage på
ex. grävlastare är dessa egenskaper betydelsefulla då fordonet och chauffören
skyddas från påkörning även vid transport till och från arbetsplatsen. Utrustningen
levereras komplett med 24V hydrauliksystem för tilt-up funktion och trådlös
fjärrstyrning. Skyddet kan även levereras förberett för inkoppling till hydraulsystemet
på våra nya ljuspilsystem.

Efter en dimensionerande påkörning kan stålramen och den bakre delen ”striking
plate” normalt återanvändas. Endast de skadade aluminiumlådorna lyfts bort och
ersätts med nya. Reparationen kan utföras av användaren själv (vi erbjuder
utbildning) vilket ger minimal tid borta från vägen.

Dimensioner(längd/bredd/höjd):
4400(2400 transportläge)/2400/1270(2080 transportläge) mm
Vikt: 940 kg

SafeStop 180 är testad och godkänd enligt NCHRP Report 350 TL-3 (100km/h), test 3-
51, 3-52 och 3-53. Utrustningen uppfyller Trafikverkets  angivna krav och är godkänd att
användas på hela det nationella vägnätet.
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Vorteq TMA-trailer
Vorteq TMA-trailer är ny innovation som ger full flexibilitet på lastbilar,
hjullastare eller jordbrukstraktorer som används som skyddsfordon

Den unika designen av påkörningsskyddet väger bara 620 kg och kopplas till
skyddsfordonet befintliga drag med en VBG-dragögla. Inget övrigt ingrepp krävs på
fordonet. Den låga vikten gör att utrustningen kan transporteras obromsad i 80 km/h
och kräver heller inte att lastbilschauffören har E-körkort.

Vorteq – unik design som bara väger 620 kg.
Backa till bilen, koppla på TMA-släpet och anslut
strömmen för fordonsbelysning och ljuspilutrustningen.
Lastbilen eller hjullastaren är klar att användas som ett
komplett skyddsfordon.

Enklare och snabbare blir det inte!

- TMA-släpet kopplas till dragfordonets befintliga drag, inget övrigt ingrepp på
fordonet.

- Vorteq TMA är det enda TMA-släpet på marknaden som kan transporteras
obromsat i 80 km/h och som inte kräver chaufför med BE eller CE körkort.

- Vorteq TMA är testad och godkänd enligt den nya brittiska standarden TD49
(påkörning med en typiskt europeisk bil i hög hastighet, 1500 kg Volvo V70 i 110
km/h).

-Godkänd av Vägverket för användning på hela det nationella vägnätet.

- I stort sett underhållsfri, ger en kostnadseffektiv lösning på TMA-skydd.

- Kan utrustas som en komplett enhet med LED-ljuspil eller med Rulldukspaket.
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Vorteq är testad och godkänd enligt NCHRP Report 350 TL-3 (100km/h), test 3-51, 3-52
och 3-53 samt UK-test TD49 (110 km/h). Utrustningen uppfyller Vägverkets  angivna
krav och är godkänd att använda på hela det nationella vägnätet.

Vorteq TMA-trailer har en unik teknologi för
att uppta rörelseenergin från påkörande
fordon. Vid påkörning trycks de
energiabsorberande rören samman i en
spiralrörelse, detta skapar ett inneslutet
och kompakt system som förhindrar att lösa
delar sprids på och runt arbetsplatsen.
Vorteq klarar samtliga påkörningsmodeller
enligt såväl amerikansk som UK-standard
(påkörning rakt bakifrån, påkörning med
offset samt sned vinkelpåkörning).

Hjul och hjulaxel förblir intakta och funktionsdugliga efter påkörning, den skadade
TMA-enheten kan enkelt transporteras bort från olycksplatsen av skyddsfordonet.

Vikt: 620 kg.

Helt galvaniserad konstruktion.

Parkeringsbroms (krävs för släp med vikt > 400 kg)
och justerbart stödben i framkant.

Utrustad med fordons- och nummerplåtsbelysning,
varje enhet är registreringsbesiktad hos
Bilprovningen och uppfyller vägtrafikkungörelsen
SFS 1999:238.

Dimensioner (längd/bredd/höjd): 7140/2490/770 mm.

Tillbehör:
VBG-drag
X02-Markeringsskärm, FDG- reflex, vikbar
Ljuspilutrustning
Rullduksutrustning
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Alpha 60 MD 2.0
Nytt el- och hydraulsystem, förbättrad rostskyddsbehandling.
Ny uppgraderad version av Sveriges mest sålda TMA!

TMA Alpha 60 MD 2.0 byggs ihop på ATA’s egna verkstad med eget framtaget elektronik-
och hydraulsystem. Endast högkvalitativa komponenter används, detta i kombination
med den förbättrade rostskyddsbehandlingen ger hög tillförlitlighet och låg
driftskostnad.

Utrustningen levereras komplett med 24V hydrauliksystem för tilt-up funktion och trådlös
fjärrstyrning. Skyddet kan även levereras förberett för inkoppling till hydraulsystemet på
våra nya ljuspilsystem

TMA Alpha 60 MD
Dimensioner  (längd/bredd/höjd): 3592(2120 transport-
                       läge)/2352/947 (3528 transportläge) mm
                       (höjd uppfällt läge): 3528 mm
Vikt:      840 kg

Automatbromssystem för TMA (Automatic Impact Brake system)

Sensorer placerade i en gummidämpare monterad på TMA-skyddets bakdel reagerar ögonblickligen och
slår till fordonets bromssystem vid en eventuell påkörning. Vid intermittenta arbeten är detta en mycket
viktigt säkerhetsfaktor som avsevärt kan minska hur mycket ett skyddsfordon förflyttas framåt vid
påkörning. Användning av automatiska bromssystem är sedan många år krav i Storbritannien vid
installation av TMA-påkörningsskydd. 

Alpha 60 MD 2.0 - smidigt och driftsäkert TMA-skydd som är ett populärt val för väghållnings-
och skyddsfordon. Ett komplett TMA-skydd består av monteringssats för fordon, bärram
med 24V elhydraulsystem för upp- och nedfällning samt en moduluppbyggd energiupptagande
aluminiumlåda.

Efter en dimensionerande påkörning byts skadade delar alternativt hela aluminiumsektionen
ut. Ersättningsutrustning och reservdelar står alltid färdiga för omedelbar leverans.

TMA Alpha 60 MD är testad och godkänd enligt NCHRP
Report 230. Utrustningen uppfyller Vägverkets angivna
krav och är godkänd att användas som TMA-skydd på
hela det svenska vägnätet.

Passar till samtliga våra TMA- skydd
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RMS 4000 2.0 ljuspilsystem
Ljuspilstavla med VMS-skylt - flexibel lösning för utmärkning av skyddsfordon

Kombinationen med LED-ljuspil och VMS-skylt ger en komplett fordonsutmärkning
med total frihet att programmera och styra önskat skyltbudskap. För skyddsfordon
som utför olika typer av arbeten med frekventa skyltbyten är utmärkningen idealisk.

VMS-skylten erbjuder en driftsäker teknik med överlägsen tydlighet för bilisten.
Utrustningen levereras förprogrammerad med över 135 olika budskap.
Möjligheten till fri programmering av skylten ger full frihet och möjlighet att anpassa
utmärkningen för aktuell TA-plan. Framtida ev. förändrade direktiv från Trafikverket
kan enkelt programmeras och sparas i systemet. Utrustningen levereras komplett
enligt Trafikverket IFS 2009:4 - Förstärkt fordonsutmärkning.

- Komplett utrustning med egen batteriförsörjning samt med eget
  hydraulaggregat(1600W).
- Förberedd för inkoppling av hydraulsystemet på TMA-skyddet.
- Förberedd med IP67-kontaktdon för inkoppling av färdbelysning,
  eventuell backkamera och AIB-system(Automatc Impact Brake) på TMA-skyddet.
- Förberedd för inkoppling av extern radarenhet (typ ITSBrilliant),
  budskapen på VMS-tavlan styrs av hastigheten på passerande fordon.
- Inkoppling av spänningsmatning från bil (24 V) eller extern laddning (230 V)
- Inget behov av hydraulik och elektronik placerat på TMA-skyddet.
- Komplett system för Ljuspil/TMA ger enkel, snabb och driftsäkert inkoppling av
  påbyggare.

Dimensioner (bredd/höjd): 2300/2020 mm. Höjd i uppfällt läge: 3220 mm. CE märkt.

Trådlös manövrering av ljuspil- och skyltbudskap.
Panelen har en LCD-display för bevakning av aktuellt driftläge.
LCD-skärmen ger en tydlig information till chauffören även nattetid.
Styrning av ev. TMA-skydd integrerad i panelen.
12/24 VDC matning.
Radiofrekvens 433.X MHz
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ATA ljuspilsystem
Ljuspilstavla med E13 VMS-skylt och A20 vägarbetsskylt

Komplett utrustning för förstärkt fordonsutmärkning med en vertikalt höj- och
sänkbar övre ljuspilstavla(X5), vägmärke A20 samt VMS-skylt E13.
Skylten levereras med eget hydraulsystem och monteringsdetaljer för
fordonsmontage eller med elställdon och stagsats för montage på Vorteq-trailer.
Trådlös touchpanel för hyttmontage, återkoppling för chauffören med information
om aktuellt driftläge. Utrustningen levereras enligt Trafikverket IFS 2009:4 - Förstärkt
fordonsutmärkning.

Vid behov av andra vägmärken så som t.ex. F25 "Körfält upphör" finns fästen för
montering av rullduksystem på tavlan.

Ljuspilstavla – X5
Bestående av 25 st L8H LED lampor, 2 st L9H LED lampor.
Testade och godkända enligt EN 12352.

Varning för vägarbete – A20
Vägmärke A20 i aluminium, normalstorlek och FDG-reflex

VMS-skylt – E13
Omställbar LED-skylt i överstorlek 900 x 900 mm.
E 13 - rekommenderad hastighet, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
Testad enligt EN 12966, CE-märkt.
Dimensioner(bredd/djup/höjd):2300/350/2230 mm.
Höjd i uppfälld position: 3430 mm
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Fordonsreflexer för ökad synbarhet

Konturutmärkning
3M konturreflex DG

Finns för hårda underlag och för kapellväv.

Skillnaden
är som natt

och dag!

Några meter reflex kan betyda väldigt mycket.

Ett effektivt sätt att med enkla medel öka
säkerheten i trafiken. Reflexen bör placeras
så långt ut på fordonet som möjligt och helst
med en obruten linje. En komplett inramning
av fordonet ger bästa synbarhet.

Materialet är 3M Diamond Grade.
Bästa effekt blir det om fordonets
färg är vit.

Tillfälligt väghållningsfordon  syns bättre
och tidigare med denna beklädnad runt om.
Mallar finns för de vanligaste bilmodellerna.

Battenburgmönstret
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Mobil Trafiksignal Fu/M-07
Mobil skyttelsignalanläggning för reglering av trafik vid
tillfälliga trafikomledningar vid exempelvis vägarbeten.

- Automatisk fordonsstyrd reglering av trafikflödet.
- Driftsäkra och energisnåla LED-ljus med starkt sken
   som syns även i svåra ljusförhållanden.
- 12 V eller permanent 230 VAC-matning.
- Skyttelsignal, 3- och 4-vägskorsningar.
- Flerfasfunktion med möjlighet till dubbla signaler i
  varje riktning.
- Radiolänkade signaler med möjlighet till flera olika
  frekvenser.
- Full säkerhet med rödljusövervakning och
  grön/grön övervakning.
- Låg energiförbrukning, driftstid upp till 14 dagar
  på 180 Ah batterier!

Robusta signalvagnar med låsbar batterilåda. Hela signalen är integrerad i en och
samma enhet som är enkelt ihopfällbar och rullas lätt fram till arbetsplatsen.

Signalen länkas automatiskt samman med radiostyrning. Installationen tar inte mer
än ett par sekunder. Endast avståndet mellan signalerna anges.

Signalen kan köras som en ordinär skyttelsignal samt i 3-fas och 4-fas funktion.
Totalt kan som mest 8 st signaler sammanlänkas och reglera trafiken.

Skyttelsignal           3-fas 4-fas
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Trafiksignal KAB94

KAB 94 är en trafiksignalanläggning som används för temporära uppställningar vid
signalreglering av ett övergångsställe. Enkel och snabb installation, kablarna hänger
snyggt och ordnat i luften på ca 6 meters höjd. Ett komplett system består av betong-
fundament, signalstolpar, trafiksignaler, tryckknapp för gående och kablage.
”Plug and play”-system, monterat och klart på en halvtimme!

Finns även att hyra för korta och långa arbeten då säkerheten vid övergångställen
behövs då ordinarie trafiksignal inte är i drift pga vägarbete eller liknande.
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Lots-signal
Trafikreglering förbi vägarbetsområden med trafiklots är ett nytt koncept för signal-
vaktsreglering, framtaget av ATA. Genom att reglera trafiken genom arbetsområdet
med lotsfordon ökar trafiksäkerheten för vägarbetaren.

  Trafiksäkerhetshöjande effekter:
- Lotsfordonet styr hastigheten genom

arbetsområdet vilket ger en säkrare
arbetsplats för vägarbetaren.

- Flaggvakterna kommer bort från vägen.
- Idealiskt vid långa trafikomledningar.

   Fakta:
- Signalen styrs med fjärrkontroll av

signalvakten.
- LED-ljus för ökad upptäckbarhet.
- Gröntidsförlängning optimerar trafikflödet

vid kö.
- Obegränsat avstånd mellan

trafiksignalerna.
- Signalvagnar utrustade med handske

för dragkrok, kan bogseras ut till
arbetsplatsen med lotsbilen.

- 12 V/180 Ah batteri ger driftstid på upp till
14 dagar.

Manuellt styrda trafiksignaler som reglerar trafiken genom arbetsområdet. Lotsen
aktiverar signalen med en fjärrkontroll då han vill släppa fram bilar. Trafiken leds
genom vägarbetet med lotsfordonet. Signalen sätts automatiskt i vänteläge efter en
avslutad grönperiod.

I hopvikt läge är signalanläggningen mycket smidig att flytta och hantera.
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Trafiksignallampa finns med
1-sken, 2-sken eller 3-sken.

LED-insatserna finns i rött, gult eller grönt,
antingen separat eller komplett med ett signalhus.

Signalhusen finns att få för toppmontage på
60mm stolpe eller med väggfäste.

Signallamporna är till för bl a garageutfarter,
grindar och parkeringshus.

Ljusen är godkända enligt EN12368.

LED- ljusinsats 200mm
·    Röd/gul/grön
·     12/24VCD eller 230VAC
·     Lätta att installera i ett signalhus
·     Testad enligt: EN12368

Ytterdimension: 200 mm
Ljusöppning: 183 mm
Djup: 78 mm

Signalhus Aluminium
·     Hus för 200 mm ljus
·    Tillverkad i aluminium
·     Färg, svart
·    Toppmontage på 60 mm stolpe

Signalhus Polykarbonat
·    Modulbygg 1-, 2- eller 3-skens hus
·    Färg, svart
·    Finns för stolpmontage eller med väggfäste
·    Måtten för varje modul är BxDxH 269x163x266 mm
·    Ljusöppning Ø 194 mm

Tillverkad av stark polykarbonat vilket garanterar hög kvalitet och stor motståndskraft
mot alla typer av väder, vibrationer, temperaturer och vandalism.

Trafiksignallampa
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SignFlash och Levelite LED-ljus

De plogsäkra Levelite LED-ljusen monteras i vägbanan. De fungerar som ett utmärkt
komplement till SignFlash. Ljusen synkroniseras med LED-panelerna vid vägmärket,
strömförsörjningen och styrningen sköts av SignFlash-systemet. Levelite kan även
sammankopplas med vanliga trafiksignaler och därmed öka uppmärksamheten.
Finns med enkel- eller dubbelsidig ljusriktning.
Färger: Vit, röd, gul, grön eller blå.

SignFlash ökar synbarheten och förstärker uppmärksamheten vid övergångsställen, bygg-
utfarter och andra platser där det är stor risk att skyltningen inte respekteras. De växelvis
blinkande LED-panelerna gör att fordonsföraren uppmärksammas på att det finns fotgängare
som vill passera på ett säkert sätt. SignFlash-utrustningen består av LED-panel, styrenhet,
solcellspanel, kommunikationsenhet inkl batteri samt två rörelsesensorer. Rörelsesensor-
erna aktiverar automatiskt systemet då fotgängare närmar sig övergångsstället. Trådlös
signalöverföring mellan systemen på respektive sida om övergångsstället innebär att bägge
skyltarnas ljuspaneler blinkar samtidigt. Ingen kabelanslutning krävs eftersom systemet
drivs av solceller och kommunikationen sker trådlöst.

Enkelt montage på befintlig rörstolpe.
Blinktiden och ljusstyrkan kan justeras.
Låg energiförbrukning.
Systemet klarar svenska solfria och kalla vinterdagar alldeles utmärkt.

Förstärkt uppmärksamhet vid övergångsställen

Flera studier visar att varningsljus väsentligt ökar bilförarens uppmärksamhet på
att det finns gående att ta hänsyn till. SignFlash känner av fotgängare som närmar
sig och aktiverar blinkljuset.

Föraren har observerat det blinkande ljuset och den gående kan lugnt  ta sig  över gatan.
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SDR trafikanalys
SDR ”Sideradar”
Trafikingengörens verktyg för att räkna och klassificera trafik. Istället för
slangar eller slingor används en dopplerradar för att klassificera och räkna
fordonen. Utrustningen monteras på en befintlig stolpe vid sidan av vägen, på
en höjd av en till tolv meter. Radarn mäter i två riktningar, d v s det räcker med
en räknare för en dubbelriktad gata. Mätdata kan bl a fås som en ASCII- eller
Excel-fil.

Ingen del av räknaren gör intrång i körfältet, varken vid montering eller under
mätperioden, vilket sparar mycket tid och pengar både i montage och trafik-
anordningar. Uppsättning och nedtagning av utrustningen tar sällan mer än tio
minuter. Tack vare den unika autokalibreringen slipper man en massa onödig
tid vid vägkanten och kan alltid känna sig säker på att ha mätdata av hög
kvalitet.

Som extra tillval kan solcell och GPRS-modem kopplas till räknaren. Med
GPRS-funktionen presenteras mätdatan på en webbplats som enkelt kan nås
från kontoret via en Internetuppkopplad dator. Mätning kan utföras på alla
sorters underlag, asfalt, grus och snö, utan att behöva tänka på om det
kommer en plogbil eller väghyvel.

Nyhet! Praktiskt stöldskyddsfäste ingår!
Med det nya stöldskyddsfästet (se sid E-7) går det ännu snabbare att
montera räknaren. Fästet monteras först på stolpen man avser att sätta
räknaren på. Sedan justeras vinkeln och till sist hängs räknaren upp och
låses fast med ett hänglås.



E-7

DSD-verktyget är en radarstyrd hastighetsdisplay som detekterar förbipasserande
fordon och informerar om deras hastighet. Genom att upplysa bilföraren och deras
omgivning om den aktuella hastigheten ökar uppmärksamheten och föraren
påverkas till att sänka sin hastighet. Systemet är idealiskt för användning vid t.ex.
skolor, industrianläggningar och villaområden där problem med höga hastigheter är
extra allvarligt.

Det finns ett stort antal tilläggsfunktioner som bl.a. möjligheten att visa föraren hur
många km/h över den aktuella hastigheten som denna färdas, en säkerhetsfunktion
som aktiverar ett glatt eller ledset ansikte då angiven hastighetsbegränsning
överskrids och många fler. En DSD utan tillvalsfunktioner visar endast hur fort
ankommande fordon färdas. Vid intresse av tillvalsfunktioner hjälper vi till och
skräddarsyr din DSD efter dina behov och programmerar de funktioner som önskas.

Enheten kan också utrustas med ett internt minne som kan lagra data (datum, tid,
hastighet in och hastighet ut) för passerande fordon och det är lätt att utläsa hur
effektiv skylten är i sin uppgift att hålla ned hastigheten på vägen. Mätningar kan
göras med locket nedfällt om man önskar få ren data som inte är påverkad av att
bilisterna får feedback från skylten. Lagrad information kan sedan enkelt avläsas ur
DSD-enheten via Bluetooth för att analyseras och sammanställas via en mycket
smidig och användarvänlig webbtjänst.

Utrustningen drivs antingen med uppladdningsbara batterier (driftstid i upp till 14
dagar) eller för mer permanenta montage med fast nätanslutning eller solcell. DSD-
enheten är i hopfällt läge stor som en mindre resväska och är därmed mycket lätt att
förvara och transportera.
 
Teknisk data:
Energisnål och driftsäker LED-display med dubbla rader.
Ledlampor (480 st.) för ökad läsbarhet.
Räckvidd: upp till 120m (personbil).
Hastighetsspektrum: 3-250 km/h.
Upplösning: 1 km/h.
Vikt: 6,5 kg.
Mått: 590x475x80 mm, kraftig väderbeständig plastväska med lock.

Praktiskt stöldskyddsfäste Ø 60-160 mm
Fästet installeras enkelt av en person och det
verktyg som krävs ingår vid leverans.

- Montera fästet på stolpen
- Häng på skylten
- Sätt enheten för strömförsöjning i facket på fästet
- Lås till sist fästet med medföljande hänglås

DSD Digital Hastighetsdisplay
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Förvarningsljus LED
LED-Light Emitting Diode
Lysdioder har en betydligt längre livslängd än ordinära
glödlampor. LED är slitage- och underhållsfria, har en
minimal energiförbrukning och en hög driftsäkerhet.

Samtliga ATA:s LED-ljus är testade och godkända enligt
EN 12 352.

Ljuspil 13/200 LED

Spänning: 12 eller 24 V
Fotocell: Dag / natt automatik
Frekvens: 60 per minut
LED-ljus: 13 st 200 mm
Panelmått: 1050x1050 mm

Godkänd att använda på alla vägar förutom motorvägar, motortrafikleder och
vägar med tre eller flera körfält.

230-LED / 340-LED

- Parallell/växelvis blinkning
- Ljusstyrka: L8H (200mm) L9H (300mm)
- Automatisk dimming av ljusstyrkan dag/natt
- Kabellängd 5 m
- Kabellängd 3 m mellan ljusen
- Robust konstruktion
- 340-LED har fäste för stolpe som standard
- 230-LED kompletteras med fästen

L9M L9H
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Rinnande ljus 230-LED
Rinnande ljus är ett bra sätt att märka ut kurvor,
trafikomledningar, vägarbeten eller
olycksdrabbade kurvor på det permanenta
vägnätet.

”Kabel”
Dessa ljus synkroniseras via kabel.
En moder och 3-9 st döttrar monteras
på t ex orange plaströr 60 mm (se sid A-15)

Moderns funktioner:
- Blinkfrekvens
- On/off funktion vid mörker
- Reducering av ljusstyrka
- Batterikontroll

Tillbehör: Galvaniserad batterilåda

”Radio”
Ljusen har automatisk synkronisering.
Ljusen är helt trådlösa och drivs av två st 6 volts batterier.

Ljusets funktioner:
- Blinkfrekvens
- On/off funktion
- Reducering av ljusstyrka
- Batterikontroll

Räckvidden mellan två ljus är 70 m (<30m rekommenderas)

Driftstid:
Kort blink ~300 tim
Standard blink ~120 tim
Fast sken ~90 tim

Förvarningsljus LED
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Blixtljus för industri och fordon

951 Strobe 12 V  och

951 Strobe   24 V

För permanent montage.

Strömförbrukning 45 watt

(12V 3,75A) (24V 1,875A)

Höjd:           210 mm

Diameter:   168 mm

Tillbehör
För: 451
Magnet, spiralkabel och
cigarrettändarkontakt.
För: 651 och 951
Bottenenhet för permanent
montage.
Bottenenhet med magnet.
Spiralkabel och
cigarrettändarkontakt.

FIREBOLT  12  - 72 V

För permanent montage.

Strömförbrukning:

3 watt (12V 0,25A)

Höjd:           92 mm

Diameter:   127 mm

PULSATOR 451 12 - 48 V

För permanent montage.

Strömförbrukning:

8 watt  (12V 0,65A)

Höjd:           102 mm

Diameter:   165 mm

651 Strobe  12 - 48 V

För permanent montage.

Strömförbrukning:

18 watt  (12V 1,5A)

Höjd:           147 mm

Diameter:   168 mm
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Blixtljus Varningsljusen kan användas både på 12 och 24 V.

Modell 272

Blixtrande varningsljus för
stångfästesmontage.
Höjd: 232  mm
Diameter: 155  mm

Roterande ljus Varningsljus 12 eller 24 V.

H1-lampans volttal måste överensstämma med fordonets. H1-lampan beställes separat, 12 eller 24 Volt.
Monteringssättet på fordonet är det enda som är olika på modellerna  370, 372 och 394.

     Modell 370    Modell 372

Modell 274

Blixtrande varningsljus.
Magnet, spiralkabel och
anslutning för
cigarettändaruttag.
Höjd: 190 mm
Diameter: 155 mm

Modell 270

Blixtrande varningsljus för perma-
nent montage. Vid montage på
lasthållare erfordras en bottenplatta
av aluminium.
Höjd: 175 mm
Diameter: 155 mm

E-märkta varningsljus för fordon

Linser till ovanstående
roterare och blixtljus.

Modell Fönster-Blixt
Blixtljus med fönsterfäste,
spiralkabel och
cigarettändarkontakt.
12/24 V.
Höjd med fäste: 38 cm
Bredd: 15 cm
Vikt med fäste: 1,5 kg

Roterande varningsljus.
Stångmontage med
vibrationsdämpande
böjbar gummifot, som
kan böjas 90o.

Radioavstörd och spoltät.
Okrossbar huv av
polycarbonat
H 1 glödlampa ingår.
Finns i 12 V och 24 V.
Höjd: 240 mm
Diameter: 152/24 mm

     Modell 394         Globen
Roterande varningsljus
för  permanent montage.
Vid montage på lasthållare
erfordras en bottenplatta
av aluminium.
Höjd: 188  mm
Diameter: 154  mm

Roterande varningsljus
för stångfästesmontage.

Höjd: 245  mm
Diameter: 149  mm

Roterande varningsljus.
Magnet, spiralkabel med
ciggarettändarkontakt.

Höjd: 182  mm
Diameter: 155  mm
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Ljusramper för fordon
Ljusramp med LED-roterande, eller blixt-varningsljus och fjärrljus.

En komplett serie prisvärda E-godkända ljusramper.

P3000 är en modern, väldesignad och
effektiv ljusramp med blixtljus. Finns i
både 12 och 24 V i olika modeller (rotljus,
extraljus, belyst reklamplats, riktade
varningsljus LED m.m). En blixtljusramp
har mycket låg strömförbrukning.

Fäste för planmontage ingår i alla ljusramper.
Andra monteringssatser finns som tillbehör.

P2000 är en modern, väldesignad och
effektiv ljusramp. Finns i både 12 och
24 V i olika modeller (rotljus, extraljus,
belyst reklamplats, riktade varningsljus
LED m.m).

Längd: 600 samt 1000-1800 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 170 mm

Längd: 363-600 samt 1000-1800 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 170 mm

P4000 är en ny serie ljusramper
utrustade med SOLARIS lysdiodringar.
P4000 med lysdioder har extremt lång
livslängd och låg strömförbrukning,
passar alla typer av fordon och är en
mycket flexibel ljusramp.
P4000 finns i både 12 och 24 V i olika
modeller (SOLARIS lysdiodring, belyst
reklamplats, SPUTNIK lysdioder riktade
fram/bak, fjärrljus, sidoljus m.m).

Längd: 363-600 samt 1000-2000 mm
Höjd: 120 mm
Djup: 170 mm

Legion ljusramp LED
En ny ljusramp med låg profil, bara 59
mm hög. Ljusstarka lysdioder med 120º
ljusspridning ger ett kraftigt ljus som
syns! Finns i 12 och 24 V.

Längder: 610, 762, 1092, 1372,
                 1524 mm
Höjd: 59 mm
Djup: 331 mm
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Arbetsbelysning för fordon

Arbetsbelysning Halogen
Lättplacerad arbetsbelysning med mycket litet format.
Bred och jämn ljusbild. Insatsen är vridbar och lampan kan
monteras stående, hängande eller sidmonterat (höger -
vänster).
H3-glödlampa, max 24 V, 70 W.
Temperaturhärdad glaslins.

E-godkänd backlampa
En liten och kompakt E-godkänd arbetsstrålkastare,
backlampa med DT-kontakt. Vatten- och dammtät.
Dubbelledat fäste för enkel justering. Kraftigt vitt ljus.
Insatsen vridbar 180 grader.
H3 glödlampa, max 24 V, 70 W.
Temperaturhärdad glaslins.

Arbetsbelysning XENON
XENON arbetsbelysning med inbyggt drivdon och
Free Form reflektor från MAXTEL.
Lampan har en jämn och bred arbetsljusbild.
Kablage med DT-kontakt ingår, 12/24 V.

Arbetsbelysning LED
Arbetsbelysning med 10 W CREE lysdioder ger ett starkt
och vitt ljus. Levereras med 20 cm utgående kabel med DT-
kontakt. Tillhörande hankontakt ingår. Arbetsljuset har ett
robust hus i aluminium och är mycket tåligt.

Arbetsbelysning LED
Ny arbetsbelysning med ett ljus lika starkt som ett 70 W
halogenljus. Försett med en patenterad elektronisk styrning
av nio högintensiva lysdioder.

ABL 730

ABL 500-25

Maxtel 9560W

18-110-F

18-22807
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a) 800 3222 1001
    Uttag för handlamps-
    kontakt. Utanpåliggan-
    de montage.

d) Cigarrettändar-
    kontakt.

f) Påsticksfot
   Kopplingsdelen för
   ljus på stångfäste.

Blixtljus elkontakter för fordon 12, 24 V

g) 800 5222 2006
    Uttag, infällt montage.
   Utan lock.

k)  800 5222 2009
     Uttag, infällt montage.
    Med lock.

i) Bottenplatta för ljus
   med fäste för magnet.
   Medföljer vid leverans.

j) Bottenplatta
   för roterare
  och blixtljus.

h) Stark magnet
    för roterare och
   blixtljus.

c) 800 5232 1001
    Handlampskontakt
    (stickpropp).

b)  800 5232 1004
    Uttag för handlamps-
    kontakt, avsedd till
    skarvkablar.

e) Cigarrettändar-
    kontakt med
    ljusdiod för
    funktions-
    kontroll.

m) Positionsljus-LED.
      Enbart bak 428.151
      Fram och bak 428.104

n) Positionsljus-LED.
     Fram och bak 427.300

o) Positionsljus-LED.
     Fram och bak 427.200

* m, n, o
Godkända enl TÜV / ADR
vid transport av farligt gods.

l ) Bakljus- LED. 140 mm.
     L14.00 L12V
     L14.00 L 24V

ee)   Dubbeluttag
        för ciggkontakt.

LED Blixtljus
Kraftigt blixtljus med 4 eller 6
lysdioder för planmontage.
Finns i 12 och 24V.

p) 126x52x37 mm

q)152x59x31 mm

s) MICROLED
Ett litet och kompakt vattentätt varningsljus
med lysdioder.
-40 lysdioder ger mycket kraftigt och
 intensivt ljus.
-8 olika blinkmönster att välja på.
-2-6 st Microled kan synkroniseras.
-12V eller 24V, 0,3-0,5A.
-128 x 70 x 23  mm.
-För planmontage eller infällnad.

r) LD116.
-60 lysdioder ger mycket kraftigt
 och intensivt ljus.
-8 olika blinkmönster att välja på.
-2-6 st LD116 kan synkroniseras.
-12V eller 24V, 0,3-0,5A.
-113 x 84 x 78 mm.
-För fristående eller infällnad.
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Servicelampa, batteridriven

En praktisk hand- och servicelampa
med både fast och blinkande sken.
Lamphuvudet är ställbart i olika höjdlägen.

Tillbehör:

Linser i blått, grönt, gult eller rött
som trycks fast framför glaset.
Batterier  2 st nr 996 eller 4 R 25
(samma som till trafiklyktor).

Trafiklyktan Nitra
LED-ljus med amberlinser på en
eller två sidor.
Blinkfrekvens 60-70 blinkningar/minut.
Brinntid ca 3400 timmar

LED-ljus med röda linser på en
eller två sidor.
Fast sken.
Brinntid ca 850  timmar

Automatisk tändning och släckning
efter ljusförhållandet.

Batterier
2 st nr 996 eller 4 R 25
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Hand-, pann- och blixtlampor

Stavlampa serie HS
Uppladdningsbar stavlampa för professionellt bruk.
Halogen 3,6V-10W. (20.000 candela.) Ställbart huvud. 

signalering i rött, gult eller grönt.
Andra signalkombinationer/färger kan fås (max 3 st).
Längd 310 mm. Huvud diameter 86 mm. 
Art.nr. 52000001558
  
Laddare C-34R
Laddaraggregat och samtidigt hållare. Inkl. kablar och kontakter. 220V/12V.
Art.nr. 52000001739

 

Handlampa serie HR
Tålig och robust handlampa med ett skydd av extra stark
polyamidplast. Vatten- och dammtät. Integrerat batteripaket.
Uppladdningsbar i separat hållare/laddare 220V/12V.
Halogen 6V-5W som standard. Krona med 8 röda, 8 gula
samt 8 gröna LED för fast eller blinkande signalering.
Andra signalkombinationer/färger kan fås (max 3 st).
Art.nr. 52002000006 

Laddaggregat C-CORE
Kombinationsladdare/hållare för 220V/12V.
Komplett med kablar och kontakter. Inkl. spännrem.
Art.nr. 52002001090

 

150 mm

110 mm

13
0 

m
m

Signalkon
Transluscent signalkon för
förstärkning av vald signalfärg.
Syns över lång distans.
Art.nr. 52000001582

med/utan signalfunktion

Säkerhetshammare/bilbälteskniv.
Liten och effektiv säkerhetshammare
med dubbla funktioner. Vid olycka och
nödsituation kan man krossa rutan
med hammaren samt skära av säker-
hetsbältet med bälteskniven.
Art.nr. 80000077710

Varningsbloss
Säljs endast till Polismyndighet/
Räddningstjänst.
Art.nr. 45045000000

Personblixt LT SPE
Blixtlampa vattentät till 30 m. Brinntid
8 tim med en sekunds blixtintervall.
Synbarhet upp till 3,4 km. Intensitet
0,75 candela. Armplacering/kardborr-
stängning. Finns med vitt/klart sken.
Batteri: 1 st 1,5V, R14.
Art.nr. 580710007 

Signalversion med krona av LED för fast eller blinkade

Hand- och blixtlampor med/utan signalfunktion
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LED-puckar för ökad säkerhet
Revolutionerande säkerhetsprodukt för trafikanter på/vid vägrenen.
LED-puckarna har en överlägsen synlighet, är lätthanterliga och tar liten plats.
Kittet om 5 st puckar ligger i en väska som har en integrerad laddare, puckarna
aktiveras automatiskt när de tas ur väskan.

·   Lätta att placera ut
·   Syns på upp till 1000 meters avstånd
·   Inga batterier eller lampor att ersätta
·   Finns som: orange, blå eller Mini (för personbilar)
·   Drifttid: ~24 timmar
·   Tål att köras över
·   I varje väska finns 5 st puckar (i Mini 3 st puckar)
·   CE-märkt

Användningsområden

Blå (med blå LED)
·   Vid olycksplatser
·   Poliskontroller

Orange (med gul LED)
·   Vid olycksplatser
·   Varna för  fordon som fått motorstopp mm
·   Vid lossning av gods
·   Andra hinder på vägen

Mini orange (för personbilar) med gul LED
·   Bilister som fått motorstopp eller punktering
·   Vid olyckor
·   Överlägsen upptäckbarhet i jämförelse med
    ordinär varningstriangel





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

F
F
F
F
F
F
F



F - 1 Varningsmärken
F - 2 Varningsmärken
F - 3 Förbudsmärken
F - 4 Påbudsmärken
F - 5 Anvisningsmärken
F - 6 Lokaliseringsmärken
F - 7 Lokaliseringsmärken
F - 8 Lokaliseringsmärken
F - 9 Lokaliseringsmärken
F - 10 Upplysningsmärken
F - 11 Tilläggs- och fordonsskyltar
F - 12 Tilläggstavlor
F - 13 Tilläggstavlor till vägmärken
F - 14 Områdesmärken och ändamålsplatser
F - 15 Markeringsskärmar och gatunamn
F - 16 Vägarbetsskyltar
F - 17 Vägarbetsskyltar
F - 18 Lexanskyltar
F - 19 Sjömärken
F - 20 Turistmärken
F - 21 Friluftsmärken
F - 22 Trafik- och sportmärken
F - 23 Informationsskyltar och byggskyltar
F - 24 Mått på vägmärken
F - 25 Reflexer och reflexmaterial

F
F
F
F
F
F
F
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Varningsmärken

farlig vänsterkurva
farlig högerkurva
flera farliga kurvor 1:a vänster
flera farliga kurvor 1:a höger
nedförslutning
uppförslutning

avsmalnande väg mot mitten
avsmalnande väg höger sida
avsmalnande väg vänster sida
bro
kaj
ojämn väg

  A1-1           A1-2          A2-1         A2-2           A3              A4

  A5-1           A5-2          A5-3          A6             A7              A8

  A9-1           A9-2           A10          A11           A12-1         A12-2

farthinder
farthinder
slirig väg
stenskott
stenras höger sida
stenras vänster sida

övergångsställe
gående
barn
cyklar och mopeder
skidåkare
ridande

djur
djur
djur
djur
djur
djur

djur
vägarbete
slut på vägarbete
flerfärgssignal
lågt flygande flygplan f. höger
lågt flygande flygplan f. vänster

sidovind från höger
sidovind från vänster
mötande trafik
tunnel
svag eller hög vägbanekant
vägkorsning

vägkorsning där
trafikanter på
anslutande väg
har väjningsplikt
eller
stopplikt

  A13            A14             A15          A16            A17            A18

A19-1          A19-2         A19-3        A19-4         A19-5         A19-6

A19-7           A20           A21         A22           A23-1          A23-2

A24-1          A24-2          A25         A26            A27            A28

A29-1           A29-2        A29-3        A29-4         A29-5          A29-6

A1-1
A1-2
A2-1
A2-2
A3
A4

A5-1
A5-2
A5-3
A6
A7
A8

A9-1
A9-2
A10
A-11
A12-1
A12-2

A13
A14
A15
A16
A17
A18

A19-1
A19-2
A19-3
A19-4
A19-5
A19-6

A19-7
A20
A21
A-22
A23-1
A23-2

A24-1
A24-2
A25
A26
A27
A28

A29-1
A29-2
A29-3
A29-4
A29-5
A29-6

Varning för...
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Varningsmärken

vägkorsning där trafikanter
på anslutande väg har
väjningsplikt eller stopplikt.
(A29-17 t o m A29-21 finns
ej med på bild)

cirkulationsplats
långsamtgående fordon

fordon med förspänt dragdjur
fordon med förspänt dragdjur
fordon med förspänt dragdjur
terrängskotertrafik
kö
järnvägskorsning med bommar

järnvägskorsning utan bommar
korsning med spårväg
avstånd till plankorsning
avstånd till plankorsning
avstånd till plankorsning

avstånd till plankorsning
avstånd till plankorsning
avstånd till plankorsning
kryssmärke
kryssmärke

kryssmärke
kryssmärke
annan fara

 A29-7         A29-8         A29-9         A29-10       A29-11       A29-12

A29-13      A29-14        A29-15       A29-16         A30             A31

A32-1         A32-2         A32-3          A33            A34            A35

  A36           A37          A38-1          A38-2        A38-3

A38-4         A38-5        A38-6                   A39-1                 A39-2

Väjningspliktsmärken
väjningsplikt
stopplikt
övergångsställe
huvudled
huvudled upphör

mötande fordon
mötande trafik har väjningsplikt

A39-3         A39-4         A40

 B1              B2             B3             B4              B5

 B6              B7

A29-7
A29-8
A29-9
A29-10
A29-11
A29-12

A29-13
A29-14
A29-15
A29-16
A30
A31

A32-1
A32-2
A32-3
A33
A34
A35

A36
A37
A38-1
A38-2
A38-3

A38-4
A38-5
A38-6
A39-1
A39-2

A39-3
A39-4
A40

B1
B2
B3
B4
B5

B6
B7

Varning för...
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mot infart med fordon
mot fordon
mot fordon utom moped klass II
mot motordrivet fordon med fler än två hjul
mot motorcykel och moped klass I
mot motordrivet fordon med släp

mot tung lastbil
mot traktor och motorredskap klass II
för fordon med farligt gods
mot cykel och moped klass II
mot moped klass II
mot fordon med förspänt dragdjur

C13  mot terrängmotorfordon och terrängsläp
C14  mot ridning
C15  mot gångtrafik
C16  begränsad fordonsbredd
C17  begränsad fordonshöjd
C18  begränsad fordonslängd

C19  minsta avstånd
C20  begränsad bruttovikt på fordon
C21  begränsad bruttovikt på fordon och fordonståg
C22  bärighetsklass
C23  begränsat axeltryck
C24  begränsat boggitryck

C25-1  mot vänstersväng i korsning
C25-2  mot högersväng i korsning
C26  mot U-sväng
C27  mot omkörning
C28  slut på förbud mot omkörning
C29  mot omkörning med tung lastbil
C30  slut på förbud, omkörning med tung lastbil

C31-2 - C31-12  hastighetsbegränsning

C32  tillfällig hastighetsbegränsning upphör
C33-1  stopp vid tull
C34-1  stopp vid angivet mål
C34-2  stopp vid signal
C34-3  stopp vid färja
C34-4  stopp vid kontroll

C34-5 stopp vid vakt
C35 parkeringsförbud
C36 parkeringsförbud vid udda datum
C37 parkeringsförbud vid jämna datum
C38 datumparkering
C39 förbud att stanna och parkera fordon

C40-1 ändamålsplats
C41-1 slut på ändamålsplats
C42-1 vändplats
C43-1 slut på vändplats

                         C1               C2              C3              C4               C5               C6

Förbudsmärken

                         C7               C8              C9              C10            C11             C12

                       C13             C14            C15            C16            C17             C18

                      C19             C20            C21            C22             C23             C24

                    C25-1          C25-2         C26            C27             C28             C29

                      C30           C31-2        C31-3         C31-4         C31-5         C31-6

                    C31-7         C31-8        C31-9        C31-10       C31-11       C31-12

                     C32             C33-1        C34-1        C34-2         C34-3         C34-4

C34-5            C35           C36             C37            C38             C39

                      C40-1           C41-1         C42-1                 C43-1

C1
C2
C3
C4
C5
C6

C7
C8
C9
C10
C11
C12
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   D1-1                     D1-2                      D1-3

Påbjuden körriktning vänster
Påbjuden körriktning höger
Påbjuden körriktning rakt fram

Påbjuden körriktning vänstersväng
Påbjuden körriktning högersväng
Påbjuden körriktning rakt fram eller
vänstersväng

Påbjuden körriktning rakt fram
eller högersväng
Påbjuden körriktning höger-
eller vänstersväng
Påbjuden körbana höger

Påbjuden körbana vänster
Påbjuden körbana höger
eller vänster
Cirkulationsplats

Påbjuden cykel och mopedbana
Påbjuden gångbana
Påbjuden gång-, cykel- och moped-
bana (gemensam bana)

Påbjuden gångbana och cykel-
och mopedbana till höger
(D7-2 = cykel- och mopedbana
till vänster)
Påbjuden ridväg
Påbjuden led för terrängfordon

Början på körfält för fordon
i linjetrafik
Slut på körfält för fordon i linjetrafik

Påbudsmärken

 D1-7                      D1-8                      D2-1

   D1-4                     D1-5                      D1-6

       D2-2                           D2-3                               D3

         D4                              D5                                  D6

           D7-1                            D8                                  D9

            D10                             D11

D1-1
D1-2
D1-3

D1-4
D1-5
D1-6

D1-7

D1-8

D2-1

D2-2
D2-3

D3

D4
D5
D6

D7-1

D8
D9

D10

D11
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Motorväg
Motorväg upphör
Motortrafikled
Motortrafikled upphör

Tättbebyggt område
Tättbebyggt område upphör
Gågata
Gågata upphör

Gångfartsområde
Gångfartsområde upphör
Rek. lägre hastighet
Rek. lägre hastighet upphör

Rek. högsta hastighet

Rek. högsta hastighet upphör
Sammanvävning
Enkelriktad trafik
Enkelriktad trafik

Återvändsväg
Återvändsväg
Återvändsväg
Återvändsväg

Mötesplats
Parkering
Områdesmärke
Slut på område

Busshållplats
Taxi
Automatisk trafikövervakning
Betalväg

Tunnel
Nöduppställningsplats
Nödutgång
Utrymningsväg

Anvisningsmärken
E1
E2
E3
E4

E5
E6
E7
E8

E9
E10
E11-3
E12-3

E13

E14
E15
E16-1
E16-2

E17-1
E17-2
E17-3
E17-4

E18
E19
E20-1
E21-1

E22
E23
E24
E25

E26
E27
E28
E29

E1                       E2                          E3                       E4

E5                       E6                          E7                       E8

E9                       E10                         E11-3                   E12-3

E13-3                   E13-5                      E13-7                   E13-9

E14                      E15                         E16-1          E16-2

E17-1                   E17-2                      E17-3          E17-4

E18                      E19                         E20-1                  E21-1

E22                     E23                         E24                     E25

E26                      E27                         E28                     E29
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Lokaliseringsmärken

F1-1
Orienteringstavla

F1-2
Orienteringstavla

F2
Orienteringstavla
Förbjuden sväng

F3
Tabellorienteringstavla

F4
Avfartsorienteringstavla

F5 Vägvisare - Exempel följer med
olika färgsättning och texttyper

F5 Vägvisare, blå botten
med vit versal text

F5 Vägvisare, grön botten
med vit versal text

F5 Vägvisare, gul botten
med svart versal/gemen text

F5 Vägvisare, vit botten
med svart versal/gemen text

F5 Vägvisare, vit botten
med svart versal text

F5 Vägvisare, brun botten
med vit versal/gemen text

F5 Vägvisare, orange botten
med svart versal text

F5 Vägvisare, gul botten
med grön versal/gemen text

F6-1
Tabellvägvisare

F7
Avfartsvisare

F8-1
Körfältsvägvisare

F8-2
Körfältsvägvisare

F9
Samlingsnamn för vägvisning



F-7

Lokaliseringsmärken

F10  Platsmärke F11  Vägnamn F12 Vattendrag

F13  Avståndstavla F14-1 Vägnummer F14-2 Vägnummer

F14-3 Vägnummer F14-4 Vägnummer F15 Omledning

F16-1 Ökning av
antalet körfält

F17-1 Minskning av
antalet körfält

F18-1 Körfältsindelning
på sträcka

F18-2 Körfältsindelning
på sträcka

F19-1 Väganslutning
med accelerationsfält

F20-1  Väganslutning med
separata körfält

F21 Körfältsindelning
före korsning

F22 Riksmärke

F23 Orienteringstavla
för omledningsväg

F24 Färdriktning vid
omledning

F25-1 Körfält upphör F26-1 Körfält avstängt
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Lokaliseringsmärken

F27 Trafikplatsnummer F28 Parkeringshus F29-1 Infartsparkering

F29-2 Infartsparkering F29-3 Infartsparkering F30 Lokal slinga

F31-1 Märke för visst fordonslag
eller trafikantgrupp

F32 Farligt gods F33 Räddningsplats

F34 Vägvisare F35 Väg till orter, platser mm.
Avståndet anges i kilometer

F36 Platsmärke

F37 Avståndstavla F38 Cykelled
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G1
Post

Lokaliseringsmärken

G2
Hjälptelefon

G3
Radiostation

G4
Akutsjukhus

G5
Industriområde

G6
Järnvägsstation

G7
Busstation

G8
Flygplats

G9
Brandsläckare

H1
Informationsplats

H2
Fordonsverkstad

H3
Drivmedel

H4
Gas för fordonsdrift

H5
Servering

H6
Restaurang

H7
Hotell

H8
Vandrarhem

H9
Stugby

H10
Stuga

H11
Campingplats

H12
Husvagnsplats

H13
Rastplats

H14
Toalett

H15
Badplats

H16
Friluftsområde

H17
Vandringsled

H18
Stollift

H19
Släplift

H20
Golfbana

H21
Försäljningsställe
för fiskekort

H22
Sevärdhet

H23
Förberedande upplysning
om vägnära service

H20
Rum och frukost
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Turist-, upplysnings- och tilläggstavlor

I1 Turistväg I2 Turistområde I3 Landmärke I4 Världsarv

J1
Riksgränsmärke

J2
Upplysningsmärke

J3-1
Livsfarlig ledning

T3 Avstånd till
stopplikt

T4
Fri bredd

T7-1 Parkering viss
tid

T7-2 Parkering
förbjuden viss tid

T9
Nedsatt syn

T10
Nedsatt hörsel

T13
Flervägsväjning

T14
Flervägsstopp

T15-1 Vägars
fortsättning i
korsning

T16
Avgift

T17
Parkeringsskiva

T18 Tillåten tid för
parkering

T19
Boende

T20
Parkeringsbiljett

T21-1 Uppställning
av fordon

X2 Markeringsskärm för hinder

X1
Markeringspil

X3 Markeringsskärm
för sidohinder och
farthinder

X4
Avfartsskärm

X9
Cirkulationstrafik
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Tilläggstavlor till anvisningsmärken
Tilläggstavlor vid
parkering

Dag och klockslag för
parkering.

P-automat
Förhyrda,reserverade
och markerade P-platser.

Parkeringsförbud under
viss tid.

Fordonsskyltar

1000x200 mm

Sidomarkeringar
 framåtriktade
 200x700 mm.

För dragbil över
3,5 ton, aluminium
565x140 mm.

För släpvagn, plast
eller aluminium
565x200 mm.

Farligt gods
400x300 mm.

Hastighetsskylt, mobilkran,
plan aluminium eller dekal
Diameter 250 mm.

Skylthållare
 Farligt gods.

400x400 mm

Rekommenderad storlek: 1280x410 mm.
Skall synas framifrån och bakifrån.
Gult reflekterande fält.
Röd fluorescerande.
bård bredd: 55 mm
Svart text :170/124 mm Transportfordon                 Transportfordon                  Varningsfordon

Långsamtgående
fordon. LGF-skylt.
Alum. eller plast.

900x200 mm.
Flagga för utskjutande last.
Försedd med snören.

Skolskjutsskylt, vikbar.
Försedd med lampor.
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T11-1 t o m T11-5
Utsträckning av
särskilt anordnad
parkeringsplats

T11-6 t o m T11-10
Utsträckning av
förbud att stanna
eller parkera

T21-1 t o m T21-3
Uppställning av
fordon

T8-1 t o m T8-11
Rätt till parkering
för visst slag av fordon

T12-1 t o m T12-11
Riktningsangivelse

T12-12 t o m T11-21
Riktningsangivelse

T15-1 t o m T15-6
Vägars fortsättning
i korsning

Trafik i båda riktningarna
cykel- och mopedbana
Riktningsangivelse cykel-
och mopedbana

Ej moped
Tilläggstavla till D5, D6, D7

Tilläggstavlor

T21-1 T21-2 T21-3

T8-1 T8-3

T8-8 T8-9

T8-5

T8-7

T11-2        T11-3        T11-4         T11-7       T11-8    T11-9

T8-4

T8-11

T12-1 T12-2 T12-3 T12-4 T12-5 T12-6 T12-7

T12-12 T12-13 T12-15 T12-16 T12-19

T15-1 T15-2 T15-3 T15-4 T15-5 T15-6
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Tilläggstavlor till varningsmärken
T1
Vägsträckas längd
Tavlan anger början och
slutet på en vägsträcka

T2
Avstånd till det som
märket avser

T3
Avstånd  till Stopplikt

T9
Nedsatt syn

T10
Nedsatt hörsel

T4
Fri bredd

T5
Totalvikt

T6
Tidsangivelse

Klockslag alla dagar

Klockslag vardagar utom
lördag och dag före
helgdag

Klockslag lördag och dag
före helgdag

Klockslag söndag och
helgdag

T7-1 t o m T7-9
Särskilda bestämmelser
för stannande och
parkering

T14
Flervägsstopp
Tavlan anger att förare
på samtliga tillfarter i en
korsning har stopplikt

T2                             T3                             T9                             T10

T1                             T1                             T1                             T1

Tilläggstavlor till förbudsmärken

T4                         T5                     T6                      T6                      T6

T6                             T7-1                          T7-1                           T14
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E20-1    Område med förbud att parkera fordon

E20-2 t o m E20-13  Område med förbud
   Märken att infoga;
    C2, C3, C4, C6, C7, C8, C17, C18,

              C20, C21, C23, C24

E20-14   Område med datumparkering

E20-15  Område med förbud att stanna fordon

E20-16   Zon med tillåtelse att parkera viss tid

Normal=900x900 mm , Liten=600x600 mm

C40-1    Uppställning för  av- och pålastning
C40-2    Uppställning av taxi
C40-3    Uppställning av bokbuss
C40-4    Ambulansplats
C40-5    Skolskjutsplats
C40-6    På- och avstigningsplats
C42-1    Vändplats

   Tilläggstavlor för områdesmärken

   Tilläggstavlor för områdesmärken

E21-1    Slut på område med förbud att
   parkera fordon

E21-14   Slut på område med datumparkering

E21-15  Slut på område med förbud att
   stanna fordon

E21-16   Slut på område med tillåtelse att
    parkera inom begränsad tid.

E21-16

E20-15E20-14E20-12E20-1

E21-1 E21-14 E21-15

Områdesmärken och ändamålsplatser

E20-16 C40-1 C40-2 C40-3

C40-4 C40-5  C40-6  C42-1

T6 T6
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Markeringsskärmar mm (permanent)

X1 Markeringspil X1 Markeringspil Upplysning om fri
höjd vid mätpunkt

X2 Markeringsskärm
för höjdhinder

X4
Avfartsskärm

Markeringsskärm
för trafikdelare
Triangulär
250x900 mm.

Markeringsskärm
vid övergångsställe
Rund eller triangulär.

Mätpunkt

X3 V          X3 HX3 vänster    X3 höger
Sidomarkeringsskärm

Sidomarkeringsskärmar finns i flera
utföranden. Se mer om KickBack
fjäderstolpe på sid H-7.

Gatunamnskyltar
Plan aluminiumplåt för väggmontage
alt (I-profil) för stolpmontage,
vilket gör dem mycket hållbara.

Husnummerskyltar
Plan aluminiumplåt för väggmontage.

Gatunamns- och husnummerskyltar
går även att få i emaljerat utförande.
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310x1200 mm

x

0,75x

0,75x

0,5x

0,5x

skala 1:10

2008-02-08
Samma förhållande som fig. X2
Vet ej om det är korrekt för denna

Vägarbetsskyltar i plåt, lexan eller rullduk

F26-1
Körfält avstängt

A5
Avsmalnande väg

D2 Mkt stor
på rullduk för mon-
tage på vagn eller
ställning.

Höger/vänster-
visande med lös
flärp eller vikmodell,
se sid D-9.

Finns även
i aluminium.

F25-2  Körfält upphör

Körfältsförändrings-
märke i överstorlek.
Dukbredd 1800 mm.

Höger/vänstervisande
på samma duk med
vikmodellen.
Se sidan D-9.

Finns även i aluminium-
plåt i höger/vänster ut-
förande.

Se sid F-17.

F23
Orienteringstavla
för omledning

Vänster och höger-
stående finns även
dubbelsidiga i Lexan,
passande till Ultra-
Panel och vit skärm.

F 24 Färdriktning
vid omledning

X1 Markeringspil X2 Markeringsskärm för hinder

A8
Ojämn väg

A20
Vägarbete

A21
Slut på vägarbete

A22
Flerfärgssignal

A27
Svag/hög vägkant

A34
Risk för kö

A40
Annan fara

B6 Väjningsplikt
mot mötande trafik

B7 Mötande
har väjningsplikt

D2-1
Påbjuden körbana

D2-2  D2-3 E11-3 Finns i
flera hastigheter

E12-3 Finns i
flera hastigheter

X3 Sidohinder
Vänster- och högerstående samt med raka fält
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Lexan- och aluminiumskyltar
Vägmärke J2 kan ha många olika budskap.
Varnings- eller förbudsmärke kan infogas.
Märket skall ge upplysning av väsentligt
intresse för framkomlighet eller säkerhet
som inte kan ges på annat sätt.

De större skyltarna tillverkas i aluminiumplåt
och de mindre i lexan (polycarbonat).
Alla skyltarna är reflexbelagda med 3M FDG.
Storlek på skylt, märke och text anpassas efter
den hastighet som gäller för vägavsnittet.

Aluminium: 2000x1430 mm
Texthöjd: 200x146 mm

Aluminium: 1600x1530 mm
Texthöjd: 200x146 mm

Spänn fast "dörren" med
snoddfästet i det nya läget
och skiftandet från vänster-
visande till höger är klart.
Inga verktyg behövs.

Den svängbara dörren är
tillverkad av lexan. Gång-
järnet är lika det vi haft på
våra dörrskyltar i många år
med mycket gott resultat.

Aluminiumskylt med
svängbar "dörr".
Lätt och smidigt att skifta
budskap. Lossa på snodd-
fästet och byt budskap.

Den eftergivliga lexanskylten
böjs undan utan att bäraren
rubbas. Mjuk skylt är bra för
cykel och bil.

Omställbart vägmärke för rekommenderad lägre hastighet.
Grundskylten visar 30 km/tim. En lös skylt med siffran 5 på
ena sidan och 7 på den andra sätts fast med snoddfäste. När
den inte används sätts den fast på baksidan av grundskylten.
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Lexanskyltar för reklam och fastighet

Bocken Bruce är en lämplig bärare
av lexanskyltar. Se sid A-11.

Dubbelsidig Lexanskylt
lättmonterat på stuprör.

På detta sätt blir det inga
fula borrhål i fastigheten.

.
Veckodagsskylt med hur många alternativ som helst. Låt behoven bestämma.
Tydlig information ger bättre förståelse och därmed större respekt.
Lexanskyltar kan monteras på stolpe och på flera av ATAs skyltbärare. Se sid A-2, A-4 och A-5.

Här monterat på Bocken Bruce
och på stupröret.

Lexanskyltarna är förborrade
för att snabbt kunna monteras.
Hålbilden är anpassad till ATAs
produkter med snoddfäste.
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Sjömärken

0 -
800 m

0 -
2,4 M

100 -
800 m

1,3 -
2,4 M

200 m 350 m från
stranden 08 - 17 1 maj -

30 sep
Gäller
skepp

Gäller ej
skepp

Gäller fartyg
brutto > 300 Linfärja Se

sjökort

Fri höjd
vid mv

50
m

50
m

12,0
m

S100
S101
S102
S103a
S103b
S103c

S104
S105
S106
S107
S108
S109

S110

S111

S200
S201
S202
S203
S204
S205

S206
S207
S208
S209
S210
S211

S212
S213
S300
S301
S302

S400
S401
S402
S403
S404
S405

S406
S407
S408
S500
S501
S502

S503
S504
S505
S506
S507
S508

S509
S510
S511
S512
S513
S514
S515
S516

Linfärja
Livsfarlig ledning
Begränsad höjd
Sidom. styrbord
Sidom. babord
Sidom. bro

Begränsat djup
Begränsad bredd
Rörlig bro
Arbete i vatten
Badplats
Fiskeredskap

Ex. kan kombineras
med S513 och S515
Annan fara
FÖRBUD MOT ..
Fritidsfartyg
Motorbåt
Segling
Brädsegling
Vattenskidåkning
Vattenskoter

Dykning
Ankring
Förtöjning
Sjötrafik
Landstigning
Parkering

Fartbegränsning
Fartbegr. upphör
Stoppgräns
Avge ljudsignal
Påbjuden riktning
Upplysningsmärken
Fritidsbåt tillåten
Motorbåt tillåten
Segling tillåten
Brädsegling tillåten
Vattenskidåkn. tillåten
Vattenskoter tillåten

Dykning tillåten
Ankring tillåten
Förtöjning tillåten
Längd i meter
Längd i nautisk mil
Längd i meter

Längd i nautisk mil
Avstånd till
Avstånd från
Klockslag
Datum
Gäller skepp

Gäller ej skepp
Fartyg brutto>300
Linfärja
Signal
Se sjökort
Utsträckt ankringsförbud
Enslinjetavlor
Fri höjd vid medelvattenyta

Påbudstavlor

S100                   S101        S102           S103a                 s103b                  S103c

S104                   S105                   S106                   S107                   S108                    S109

S110                                                                     S111

S200                   S201                   S202                   S203                   S204                   S205

S206                   S207                   S208                   S209                   S210                    S211

S212                   S213                                                S300                   S301                   S302

S400                  S401                   S402                   S403                   S404                    S405

S406                  S407                   S408                   S500                    S501                   S502

S503                   S504                   S505                   S506                   S507                    S508

S509                   S510                   S511                   S512                    S513

         S514                                          S515           S516

S102

S101
Kombinations-
exempel vid
segelfri höjd
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Återstående ledlängd

Namn på och upplysning om plats

Namn på vandringsled

Återstående ledlängd

Turistmärken
Turist- och friluftsmärken på sidorna F-20-22 kan
beställas i formaten 90x90 mm och 135x135 mm med
60 mm text, samt i 190x190 mm med 120 mm text.

De kan levereras med symbolerna monterade på
kantvikt aluminium, plan aluminium eller som
självhäftande dekaler.

5311 5312 5313 5314 5315 5316
Pulkaled Bollspel Lägereld Kanot Kanottransport Cykelåkning

5317 5318 5319 5320 5321 5322
Utförsåkning Utförsåkning, belyst Dricksvattenkälla Fiske Gångbro Vadställe

5323 5324 5325 5326 5327 5328
Spår i fjällterräng Vandringsled Motionsslinga Motionssling. bel. Spår i lågland Minigolf

5329 5330 5331 5332 5333 5334
Styrketräning Friluftsområde Promenadslinga Ridning Rullskidor Rodd

5335 5336 5337 5338 5339 5340
Skridskoåkning Skibob Skidled Skidspår Skidspår, belyst Dykning

5341 5342 5343 5344 5345 5346
Kälkåkning Brant/svår terräng Skoteråkning Släplift Orientering Vattenskidåkning
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6153 6154 6155 6156 6157 6158
Disk Avfall, latrin Avfall, flytande Avfall, olja Avfall, fast Vandrarhem

Friluftsmärken

6111              6112 6113  6114 6115 6116
Rum att hyra             Ankringsplats              Bad Sjösättning Båtuppläggning Stuga

6117 6118 6119 6120 6121 6122
Camping Biltvätt Stollift Omklädn. män Omklädn. kvinnor Garderob

6123 6124 6125 6126 6127  6128
Dricksvatten El-uttag Upplysningar Kiosk/affär Landstigning Tillvarataget

6129 6130 6131 6132 6133 6134
Bagageförvaring Drivmedel Torrklosett Utsiktstorn Övernattn. stuga Parkering barn

6135 6136 6137 6138 6139 6140
Parkering hundar Rastplats Lekplats                     Uthyrning cykel Uthyrning bil Uthyrning husv.

6141 6142 6143 6144 6145 6146
Uthyrn. roddbåt Verkstad/varv Restaurang Bastu Självhushåll Klädvård

6147 6148 6149 6150 6151 6152
Vindskydd Dusch Skidvård Cafeteria Vattenklosett Tvättrum
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Trafik- och sportmärken

2211 2212 2213 2214 2215 2216
Lavinrisk Djupt vatten Skogsarbete Fara för tåg Halkrisk Svag is

3111 3112 3113 3114 3115 3116
Flygplan Cykel Båt / fartyg Buss Bil Husvagn

3117 3118 3119 3120 3121 3122
Helikopter Motorbåt Järnväg Roddbåt Taxi Skoter

5211 5212 5213 5214 5215 5216
Bågskytte Friidrott Badminton Bandy Bob / Rodel Bowling

5217 5218 5219 5220 5221 5222
Boxning Budo Curling Simhopp Fäktning Fotboll

5223 5224 5225 5226 5227 5228
Golf Gymnastik Ishockey Skytte Backhoppning Skridskoåkn.

5229 5230 5231 5232 5233 5234
Sportanläggn. Squash Bordtennis Tennis Tyngdlyftning Brottning

4111 4112 5111 5112 5113 5114
Post Telefon Kulturminne Naturvårdsobj. Fornlämning Sevärdhet
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Informations- och byggskyltar
Vi tillverkar reklam-, informations- och byggskyltar i många olika material som
t ex plast, plåt och banderoller. Arbetet från idé/manus till monterad och klar på plats
är inget ovanligt uppdrag för oss.

I vår 4-färgsprinter (CMYK) kan vi printa på många olika material såsom folie,
affischpapper, banderollväv och canvasduk. Banderollväven kan även kombineras
med våra klassiska vikarms-/enkelkassetter för att enkelt dölja/visa budskapet för
olika perioder. Eller varför inte printa ut en TA-plan på affischpapper inför mötet?

Printad banderollväv



F-24

Mått på vägmärken
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Reflexer och reflexmaterial
En beskrivning av i Sverige gällande klassificering samt beskrivning av olika reflexmaterial.

3M Engineer Grade (EG)
- Uppfyller kravet 1 ggr VVFS
- Glaspärlematerial
- EJ godkänt för vägarbetsutmärkning
- Godkänt för permanenta vägmärken

3M High Intensity (HI)
- Uppfyller kravet 3 ggr VVFS
- Glaspärlematerial
- Godkänt för såväl vägarbetsutmärkning som
  permanenta skyltar
- 3M High Intensity 10 års garanti *)
- 18 års kalkylerad livslängd enligt Vägverkets
  kalkylmodell *)

3M Diamond Grade (DG)
- Uppfyller kravet 3 ggr VVFS
- Mikroprismatiskt material
- Godkänt för såväl vägarbetsutmärkning som
  permanenta skyltar
- 3M Diamond Grade 12 års garanti **)
- 18 års kalkylerad livslängd enligt Vägverkets
  kalkylmodell

3M Fluorescerande Diamond
Grade (FDG)
- Uppfyller kravet 3 ggr VVFS
- Mikroprismatiskt material
- Godkänt för såväl vägarbetsutmärkning som
  permanenta skyltar
- Fluorescerande reflekterande
  Diamond Grade

*) Gäller endast 3870-serien för
permanenta vägmärken

**) Gäller för permanenta
vägmärken





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

G
G
G
G
G
G
G
G
G



G - 1 Varningsskyltar
G - 2 Varningsskyltar
G - 3 Varningsskyltar
G - 4 Elskyltar, varning och förbud
G - 5 Varningsskyltar
G - 6 Förbudsskyltar
G - 7 Golvskyltar
G - 8 Brand- och nödskyltar
G - 9 Brandskyltar
G - 10 Påbudsskyltar
G - 11 Nödskyltar
G - 12 Trafik- och parkeringsskyltar
G - 13 Trivselskyltar
G - 14 Symbolskyltar
G - 15 Symbolskyltar
G - 16 Trivselskyltar
G - 17 Distansskyltar
G - 18 Distansskyltar
G - 19 Distansskyltar
G - 20 Brandpostskyltar
G - 21 Distansskyltar
G - 22 Distansskyltar och stolpar
G - 23 Sandgjutna aluminiumskyltar

G
G
G
G
G
G
G
G
G
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Varningsskyltar, hårdplast
Alla mått på denna sida är mm.

33-6114  210x297    34-4314  210x297                35-2114  210x297            34-4014  210x297

34-7214  210x297    34-4214  210x297               34-4914  210x297            33-8914  210x297

34-4814  210x297 34-3716  105x148
34-3715  148x210
34-3714  210x297

33-5714  självhäftande
33-5814 hårdplast
      210x297

33-5514  självhäftande
33-5614 hårdplast
      210x297

34-9450  självhäftande
enl. SÄIFS  1996:3
       210x210

34-9550  självhäftande
enl. SÄIFS  1996:3
       210x210

34-9650  självhäftande
enl. SÄIFS  1996:3
       210x210

82-4023   420x148
färgefterlysande och
reflekterande i gult
aluminium
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Varningsskyltar, hårdplast
Alla mått på denna sida är mm.

Hinder

33-6814  210x297      34-4114   210x297 35-0814   210x297      34-5114   210x297

35-0614  210x297      33-6314   210x297 34-4614   210x297      35-1114   210x297

35-1414   210x297      34-4514   210x297 34-8914   210x297      35-3214   210x297

35-3414   210x297      34-3214    210x297           34-3314   210x297      35-0714   210x297
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Varningsskyltar, hårdplast
Alla mått på denna sida är mm.

34-3014   210x297                 34-2914   210x297            34-8414   210x297                34-7813   297x420
aluminium                            aluminium

34-9014   210x297                 34-9514   210x297            34-5014   210x297                34-4714   210x297

34-5214   210x297                 34-8514   210x297            34-8614   210x297                34-7014   210x297
aluminium

34-7914   210x297                 34-8014   210x297            34-8814   210x297                33-6014   210x297
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Elskyltar varning och förbud, hårdplast
Alla mått på denna sida är mm.

33-2614   210x297                 33-0116    105x148            33-0414    210x297       33-0914    210x297

33-0514   210x297                 33-0716    105x148            33-0814    210x297       33-1114    210x297

33-1214   210x297                 33-1014    210x297            33-1317    74x105                 33-1416    105x148

33-2014    210x297                 33-3216    105x148            33-3314    210x297               33-3414    210x297
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Varningsskyltar hårdplast
Alla mått på denna sida är mm.

35-5624    297x105                                34-1024    297x105                                   34-1124    297x105

33-7924    297x105                               33-8024    297x105                                 33-8868    50mm x 25m  Tape

33-7824    297x105    33-7524    297x105                   33-6424    297x105

33-6524    297x105    33-6624    297x105                                  33-6724     297x105

33-6824    297x105   33-6924    297x105                                   33-7024     297x105

33-7124    297x105   33-7224    297x105                                   33-7324     297x105

33-7424    297x105   33-7624    297x105                                 33-7724     297x105

33-2424    297x105                                33-2226    148x52                                   33-1524    297x105
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Förbudsskyltar, plast

34-5715  148x210
34-5714  210x297
34-5713  297x420

Alla mått på denna sida är mm. Några skyltar finns i aluminium.

34-5815  148x210
34-5814  210x297
aluminium

34-5915  148x210
34-5914  210x297

35-3815  148x210
aluminium
35-3916  105x148
självhäftande

35-3850  148x210
aluminium
dubbelsidig

34-6014   210x297 33-5114   210x297 34-4414   210x297 33-5014   210x297 34-7313  297x420
34-7312  420x594
aluminium

35-0114  210x297
35-0113  297x420
35-0112  420x594
aluminium

35-0514  210x297
aluminium

34-3514  210x29739-7913  297x420
39-7912  420x594
aluminium

35-9714  210x297

35-9814  210x297         33-2314  210x297          35-3314  210x297          31-0214  210x297         35-0414  210x297
                                                                       aluminium
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Förbudsskyltar, plast
Alla mått på denna sida är mm.

34-5614
210x297

33-1914
210x297

34-7114
 210x297

34-5715
148x210

35-6114
210x297

33-3114
210x297

33-2553  150x70     dubbelsidig

Golvskyltar, självhäftande
Samtliga är 410 mm i diameter.

                39-5740     39-5040    39-5840

                39-6640     39-6840    39-5440
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Brand- och nödskyltar

Nedanstående nödskyltar: hårdplast, ej efterlysande

Skyltarna på de 4 översta raderna är färgefterlysande Supernova och av aluminium.
Alla mått på denna sida är mm.

82-4901  210x210              82-4701    210x210              82-4801  210x210                82-6901   210x210

82-7001  210x210              82-7101     210x210             82-7201   210x210               82-4950  210x210
dubbelsidig

82-2566   250x100                  82-2666    250x100                     82-2766   250x100

82-4501    210x210
82-4572    330x330

82-4601    210x210
82- 4672    330x330

82-4401   210x210                82-6401   210x210

30-3214   210x297             30-3314   210x297               30-3114   210x297              30-3014   210x297

 30-3414   210x297             30-3513   297x420
aluminium

30-1116     148x105
30-1115      210x148
30-1114     297x210

30-2925     210x74

30-0125    210x74                                     30-2825    210x74                                  35-5962    250x250
aluminium aluminium                                             aluminium, reflekterande
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Brandskyltar
Alla mått på denna sida är mm.
Reflekterar i rött och vitt vid t.ex ljus från en ficklampa. Aluminium.

Sektionering
på vinden

Brandgas-

ventilation

31-0855    150x150      31-0755   150x150           31-0955   150x150                31-2155  150x150

31-1155     150x150      31-0655   150x150           31-0155    150x150 31-1355   150x150

Skall hållas

stängd

Branddörr

Nedanstående skyltar: ej reflekterande, ej efterlysande.

31-6660   100x135                31-6560   100x135
självhäftande     självhäftande

31-1035    100x100      36-2250     80x80          31-3454     80x80
hårdplast               självhäftande          självhäftande

82-1691   120x175                31-6455   210x430          33-2701    400x275           33-8080    780x625
Supernova, hårdplast          aluminium                    hårdplast                              aluminium
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Påbudsskyltar, hårdplast och självhäftande
Alla mått på denna sida är mm.
Översta numret är hårdplast och  det undre numret  är självhäftande och utan textinformation.

35-3114    210x297      35-2314    210x297               35-2514    210x297                35-2614    210x297
36-4350      80x80      36-1450      80x80           36-1350      80x80                 36-1250      80x80

35-2714    210x297               35-2814    210x297           33-8514     210x297               31-0314     210x297
36-1150      80x80      36-1550     80x80

35-1615    148x210               35-1815    148x210               35-6214    210x297                35-9914     210x297
31-0415    148x210 36-4450      80x80       36-4750      80x80

35-5514    210x297               35-2414    210x297               33-6714    210x297                33-6514    210x297
36-4550      80x80           36-4950      80x80
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Nödskyltar, aluminium Supernova

82-4124     297x105
82-4123     420x148
82-4122     594x210
82-4121     841x297

82-5124     297x105
82-5123     420x148
82-5122     594x210
82-5121     841x297

82-4224     297x105
82-4223     420x148
82-4222     594x210
82-4221     841x297

82-5424     297x105
82-5423     420x148

82-6124     297x105               82-6324    297x105            82-6224    297x105                 82-6424     297x105

82- 5552    105X105       82-5652    105x105            82-6552    105x105               82-5223     420x148

Alla mått på denna sida är mm.

82-2452     105x105
82-2302     148x148
82-2201     210x210

82-1452     105x105
82-1302     148x148
82-1201     210x210

82-1401     210x21082-1501    210x210

82-5401     210x210               82-5501     210x210           82-5201     210x210               82-5601     210x210

82-5301     210x210               82-1855    80x80                82-1955    80x80                   82-2055    80x80
  självhäftande                   självhäftande                        självhäftande

                                            hårdplast                         hårdplast                             hårdplast

82-3815   148x210               82-3214   210x297             82-3580    80x60                82-4023    420x148
Supernova Reflex                 Supernova Reflex             Supernova Reflex och      Supernova Reflex

        självhäftande

Färgefterlysande Supernova
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Trafik- och P-skyltar, plan aluminium

35-4022  594x210 mm     35-4122  594x210 mm          35-4422  594x210 mm           35-4222  594x210 mm

35-4852  450x200 mm         35-4622  594x210 mm           35-4522  594x210 mm           35-6022  594x210 mm
dubbelsidig                         35-4623  420x148 mm

35-4313  plan              500x300 mm         560x410 mm
297x420 mm              Plan eller kantvikt               Plan eller kantvikt

35-7501  310x310 mm

35-7123    420x148 mm
35-7124    297x105 mm

35-7223    420x148 mm
35-7224    297x105 mm

35-7023    420x148 mm
35-7024    297x105 mm

35-9023    420x148 mm
35-9024    297x105 mm

35-9223    420x148 mm
35-9224    297x105 mm

35-6601  310x310 mm

35-6701  310x310 mm 35-8914    297x210 mm

35-6814    297x210 mm

35-7314    297x210 mm

35-9114    297x210 mm

Nedanstående skyltar finns som standard endast i plant utförande.
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Trivsel- och ordningsskyltar
Skyltar i hårdplast .    A = Aluminium.  Alla mått är mm.

36-5125    210x74                  36-5325    210x74                36-5425    210x74                 36-5525    210x74

36-7225    210x74                 36-6225    210x74                 36-5925    210x74        36-6025    210x74

36-5725    210x74                  36-5825    210x74                 36-5625    210x74                  36-6525    210x74

36-5225    210x74                 36-7125    210x74                  36-7025    210x74                 36-6925    210x74

36-6825    210x74               36-6125    210x74                  30-2625    210x74                 34-7722    594x210  A

34-2424    297x105                 35-1924    297x105               35-9123   420x148   A        35-7423    420x148  A

36-7523    420x148  A             34-2224    297x105  A           34-2324    297x105        34-2523    420x148  A

36-7423    420x148  A           36-6424    297x105                34-9123     420x148        34-9324    297x105

34-9223    420x148               35-9524    297x105               34-8374    150x60                 34-8074    150x60

   35-1314    210x297                34-7514    210x297             39-4850     80x80                    39-4950    80x80
  Självhäftande                           Självhäftande
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Symbolskyltar, aluminium
Skyltar i aluminium. Storleken på samtliga  är 225 x 80 mm.

38-6550                               38-6950                             38-7050                38-7150

38-7250                               38-7350                             38-7450                38-4650

38-7550                               38-7650                             38-7750                38-8050

38-7950                               38-8750                             38-8850                38-8650

38-9550                               38-9450                             38-9750                38-9050

38-9150                               38-6050                             38-6150                38-4150

38-0450                               38-4950                             38-8950                38-8550

38-5450                               38-5750                             38-5650                38-6750

38-8150                               38-8250                             38-8350                38-8450

38-9250                               38-9350                             38-4450                38-4550

38-0550                               38-5150                             38-5250                38-5350

38-5550                               38-9650                             38-5850                38-5950
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Symbolskyltar, aluminium - självhäftande
Skyltar i aluminium. Storleken är 225 x 80 mm men med två undantag.

38-6850                                38-6250                              38-6350                  38-6450

38-9850                                38-4350                              38-6650                  38-5050

38-9950                                38-4250                              38-4850                  38-4750

38-0350                                38-0450                               38-0151   80x80 mm        38-0251    80x80 mm

Självhäftande skyltar. Storleken är 140 x 140  mm.

39-0153                         39-4253                 39-0253                39-0353           39-0453

39-0553                         39-0653                 39-0753                39-1453           39-1753

39-4053                         39-4153                 39-1153                39-0953           39-4553

39-4653                         39-3053                 39-1653                39-2353           39-2753

39-2853                         39-2553                 39-2653                39-4353           39-4453
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Trivsel och informationsskyltar

35-7915    148x210
35-7914    210x297
hårdplast
35-8115    148x210
självhäftande

380x150
aluminium, plan eller kantvikt.

D I E S E L

F O T O G E N

S P E C I A L

420 x 297
aluminium, plan eller kantvikt.

36-8414    210x297
hårdplast
36-8515    148x210
36-8516    105x148
självhäftande

36-8214    210x297
hårdplast
36-8315    148x210
självhäftande

Alla mått på denna sida är mm

Gasol och farligt gods

34-6514    297x210                 34-6614    297x210 34-6714    210x297                34-6815    210x148
hårdplast       hårdplast hårdplast      hårdplast

37-5051    400x300       37-5052    400x300               37-5053    400x300               35-5050    400x300
stålplåt       stålplåt                               stålplåt                                stålplåt

       ange kodnummer

35-5659 Skylthållare
till 35-5457

35-5457    400x300 35-5760    400x300
utbytbara präglade
siffror

Utbytesplattor till 35-5760
35-11  Tom platta stålplåt
35-10  sifferplatta 0 - 9

 stålplåt
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Distansskyltar

D
Texter och tecken
för skylt typ VA
Standardfärg: mörkblå.
4 0 mm teckenrad.
8 mm tecken= 5 per rad
Exempel på
standardtexter 40 mm.
NEDSTBR
FJÄRRV
SPOLBR
RENSBR
FIXPUNKT
POLYGON

E
Tecken 8 mm
Siffror 0 - 9
Utfyllnad
Bokstäver A - Ö

A
Skyltram - Bakplåt
Standardfärg: mörkblå

Rader Skyltram Bakplåt Mått mm
5 VA-5 VA-5B 115 x 50 mm
4 VA-4 VA-4B 92 x 50 mm
3 VA-3 VA-3B 81 x 50 mm
2 VA-2 VA-2B 63 x 50 mm

Skyltram 5 textrader VA-5S med 115 x 50 mm
gjuten text " Skyddad enligt lag"

B
Skyltar för stansning
Aluminiumplåt 2 mm med tryckta färgband
för olika beteckningar.
Standardfärger: blå, brun, grön, gul, röd och vit
Går att få i andra färger.

Skylt E 200 66 x 73 mm

C
Skyltar med stansplattor
Aluminiumplåt 2 mm med tryckta färgband
för olika beteckningar.
Standardfärger: blå, brun, grön, gul, röd och vit
Går att få i andra färger.

Elkabel D9-Elkabel 115 x 50 mm
PP D9-PP 115 x 50 mm
FIX D9-FIX 115 x 50 mm
EGEN TEXT D9-SPEC 115 x 50 mm
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Distansskyltar

D
Fastgjutna bokstäver
För siffror 16 mm.
Färger: blå, brun, gul och röd
Skylt för utmått 77 x 74 mm.

AV E2-AV
SV E2-SV
RB E2-RB
DB E2-DB
DVB E2-DVB
NB E2-NB
SB E2-SB
TB E2-TB

E
Utbytbara bokstäver
För tecken 16 mm.
Färger: blå, brun, gul och röd

Skylt för utmått           77 x 74 mm E3
Skylt för utmått           110 x 74 mm D7

C
Stanslåda för skylt E 200
Innehåll:
Siffror 0 - 9
Pil
Bokstäverna A, B, D , F, H, N, R, S, T, V
Lösa stansar finns för hela alfabetet.

B
Utanpåliggande fäste
för rörstolpe
Slangklämma ingår ej.

     Beteckning
Fäste för skyltram VA-5 VA-5U
Fäste för skyltram VA-4 VA-4U
Fäste för skyltram VA-3 VA-3U
Fäste för skyltram VA-2 VA-2U

A
Monteringsmall
Hjälpmedel för
ihopsättning av skylt.

115 x 50 mm IA-5
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F
Nummerskylt
Fasta slipade siffror med ram.
Nummerskylt 65 x 115 mm

G
Siffror
med eller utan hål
Standardfärg: vit
Sifferhöjd 50 mm
Sifferhöjd 70 mm

Distansskyltar

B
Gjutna tecken 16 mm
Färger: blå, brun, gul och röd
Siffror 0 - 9 16 mm
Bokstäver A - Ö 16 mm
Utfyllnader 16 mm
Pil, pilfyllnad 16 x 40 mm

A
Fastgjutna bokstäver
Siffror 28 mm
Skylt för utmått:
röd  "BP" E4-BP 112 x 128 mm
blå  "AV" E4-AV 112 x 128 mm

C
Gjutna siffror 28 mm
Färger: röd och blå
Siffror 0 - 9 28 mm
Utfyllnad 28 mm

D
Nummerskylt
för 16 mm siffror
Färger: blå, gul, svart m fl
Skylt för 3 siffror 45 x 74 mm E0-3
Skylt för 4 siffror 45 x 74 mm E0-4
Skylt för 5 siffror 45 x 89 mm E0-5
Skylt för 6 siffror 45 x 102 mm E0-6
Skylt för 7 siffror 45 x 116 mm E0-7

E
Husnummer
Fasta, målade siffror på vit botten.
Skylt för 1 eller flera siffror 98 mm
Skylt för 1 eller flera siffror 40 mm
Skylt "01 - 99" 40 mm
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Brandpostskyltar

E
Gångjärnsfäste
för brandpostflagga D

F
Stolpfäste 26
för brandpostflagga A

Stolpfäste diam. 60 mm F26-60
Stolpfäste diam. 80 mm F26-80

A
Brandpostflagga
för väggmontage eller med
fäste F26 för stolpmontage

För gjutna siffror 28 mm
För reflekterande siffror 63 mm
Brandpostflagga lackerad 150 x 230 mm F9
Brandpostflagga refl. 150 x 230 mm F9R

B
Brandpostflagga
för toppmontage på stolpe
För gjutna siffror 50 eller 70 mm eller
för självhäftande siffror 63 mm.

Stolpdiameter 48 mm lack. 150 x 230 mm F12-48
Stolpdiameter 60 mm lack. 150 x 230 mm F12-60
Stolpdiameter 48 mm refl. 150 x 230 mm F12R-48
Stolpdiameter 60 mm refl. 150 x 230 mm F12R-60

C
Brandpostflagga
för toppmontage på stolpe
För 28 mm siffror.

Stolpdiameter 48 mm 150 x 230 mm F14-48
Stolpdiameter 60 mm 150 x 230 mm F14-60

D
Brandpostflagga
för gångjärnsfäste E
Går att ställa i valfri vinkel.
För gjutna siffror 28 mm eller självhäftande 63 mm.

Brandpostflagga, lack.         150 x 230 mm F11
Brandpostflagga refl. 150 x 230 mm F11R
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Distansskyltar, stansning och stolpar
A
Bakplåt för väggmontage
Finns även för montage med slangklämma.

Bakplåt för skylt E1 45 x 74 mm B45
Bakplåt för skylt E2, E3 77 x 74 mm B77
Bakplåt för skylt D5 85 x 74 mm B85
Bakplåt för skylt D7 110 x 74 mm B110
Bakplåt för skylt E4 112 x 128 mm B112

B
Bygel och bygelstöd
Inkl. mutter M8. Bygeln kan användas utan bygelstöd.

Bygel 42 mm BY-42
Bygelstöd 42 mm BYS-42
Bygel 52 mm BY-52
Bygelstöd 52 mm BYS-52
Bygel 62 mm BY-62
Bygelstöd 62 mm BYS-62

C
Rörtopp gjutna
Koniska.

Rörtopp 40 mm Hatt 40
Rörtopp 50 mm Hatt 50
Rörtopp 60 mm Hatt 60

D
Rörtopp plast
Rörtopp 40 mm Plasthatt 40
Rörtopp 50 mm Plasthatt 50
Rörtopp 60 mm Plasthatt 60

E
Slangklämmor
Öppningsbara, rostfria.

Slangklämma 0-70 mm Nemo-70
Slangklämma 60-145  mm Nemo-145
Slangklämma -288 mm Nemo-288
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Distansskyltar och stolpar

Reflekterande flaggor
Valfri text och valfri färg 225 x 150 mm

50 cm

Aluminiumstolpar
Med vinglås och reflexband

Stolprör 1,5 m 40 mm

50 cm

50 cm

Stolprör
Galvaniserade SS 3583 klass A

Stolprör 1,5 m 38 mm
Stolprör 2,0 m 38 mm
Stolprör 3,0 m 38 mm

Stolprör 2,8 m 48 mm
Stolprör 3,0 m 48 mm

Stolprör
Galvaniserade SS 3583  klass A
Betongfundament, se sid H-2

Stolpe - stålfot (visp) 1,5 m 38 mm
Stolpe - stålfot (visp) 2,8 m 48 mm

Stolpe för fundament 1,5 m 38 mm
Stolpe för fundament 2,8 m 48 mm
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Sandgjutna aluminiumskyltar

Pulverlackade med slipad text och logotyp, skyltarna försluts med pulverklarlack och
bränns i ugn för bästa finish och beständighet.
Perfekt för husnummerskyltar, maskinskyltar, gatunamnsskyltar och trivselskyltar.
Kontakta oss så hjälper vi dig att förverkliga din idé.
Nedanstående skyltar är bara ett par exempel på vad vi kan leverera.





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A
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C

D

E

F

G

H
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J
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L

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H



H - 1 Portaler och krysstape
H - 2 Stolprör och fundament
H - 3 Betong- och vingfundament
H - 4 Monteringsmateriel för vägmärken
H - 5 Monteringsmateriel för vägmärken
H - 6 Konsoler för vägmärken
H - 7 Kick Back fjäderstolpe
H - 8 HiMast, påkörningsvänliga skyltbärare

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
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Portaler och krysstape

Normalportal

Normalportal
med
överhäng

Bredd: 50, 75, 100 mm
Längd: Reflekterande    12,5 m per rulle

Vägportaler
Den s k normala portalen består av två stolpar med
överliggande balk. Den är utförd i en till tre hel-
svetsade sektioner i rundstångsfackverk. Det finns
en lättare och en tyngre belastningsvariant. Såväl
balk som stolpar är utförda med kvadratisk
tvärsektion. Stolpar kan levereras i valfria längder,
balklängder upp till 25 m som standard. Det går
även att få längre balkar.

Reflekterande krysstejp med
bra häftningsförmåga. Den
kan användas för permanent
bruk, men skadar inte den
underliggande reflexen vid
borttagning. Ett bättre och
trevligare alternativ än svarta
sopsäckar och liknande.

Krysstape
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Rörstolpe
Galvaniserad
ø 60 mm.

Standard-
längder:
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,15
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0 m = max

Fyrkantstolpe
Galvaniserad

Betongfundament för permanenta portaler,
belysningsmaster och vägmärken.

Rör och fundament för permanent montage

Kontakta gärna våra kontor för ytterligare
information om mått och monteringsdetaljer.

Spetsat  foderrör
nedslagningsrör för:
ø 60 L= 600 och 800 mm

Tillbehör för runda-  och
fyrkantsstolpar finns på
sid. H-04 och H-05.

Standardmått
60x60 mm , 80x80 mm, 100x100 mm
och i längderna
2,5, 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 5,0,
5,5, 6,0, 6,5, 7,0, 7,5, 8,0 m.
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Barriärelement av betong

Styrstolpe till
vingfundament

Vingfundament
Längd 650 mm
Modell VF-60 för rör ø48 mm
Modell VF-70 för rör ø60 mm

Hejare
Vikt 25 kg

Vingfundament för nedslagning
Fundamentet tillverkas av varmförzinkat stål. För nedslagningen
används lämpligen en hejare och styrstolpe.

Reflexförberedd. Hål för 60 mm
vägmärkesstolpe.
Försedd med lyftögla.

LxBxH 500 x 500 x 500 mm
Vikt 200 kg

Tillbehör:
Låshylsa för stolpe 60 mm
Reflexplattor Bredd        Höjd
Gul-röda 4 st 250 mm     150 mm

Reflexförberedd. Hål för 60 mm
vägmärkesstolpe.
Lätthanterad med truck.

LxBxH 1100 x 400 x 450 mm
Vikt 290 kg

Tillbehör:
Låshylsa för stolpe 60 mm
Reflexplattor Bredd Höjd
Gul-röda 2 st 600mm 150  mm
Gula        2 st     100mm 150 mm

SergelHulken
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b)
Fäste för dubbelmontage,
kantvikt
ø 48, 60, 76 och 108 mm
m.fl. dimensioner.

Monteringsmateriel för vägmärken

i)
Kryssfäste
för ø 60 mm stolpe.

c)
Vridet fäste,
kantvikt skylt
enkelmontage
ø 60 mm stolpe.

g)
Toppfäste
för 4 mm plan skylt
ø 60 mm-stolpe.

h)
Bandklammerfäste
2-hålsfäste för bandning
av kantvikta skyltar  med
bandklammer.

d )
Snabbfäste
för plan skylt
enkelmontage på
ø 60 mm stolpe.

e)
Fäste för kantvikt
huvudledsskylt på
60 mm stolpe.

f)
Rörklamma för
60 mm stolpe.

j )
Bandklammer för band-
klammerfäste. Passar för
stolpar ø 0-70, 0-145,
0-175, 0-215, 60-288 mm.
Även för Rasriskskyltar.

l)
U-bult
M12    88, 112, 220 mm
M16  112 mm

m)
Bygel för fyrkantsrör
80x80 eller 100x100 mm

a)
Snabbfäste för enkel-
montage, kantvikt
ø 60, 48/60 mm, 76-89,
108-114, 121-133,
152-159 mm

k)
Stagklammerfäste
för ø 60 mm stolpe
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Monteringsmateriel för vägmärken
c)
Skyltklammer för
fyrkantstolpe
60x60 och 80x80 mm

b)
Skyltklammer för
dubbelmontage
ø 60, 76, 90,108, 114,
121, 133, 152 och
165 mm.

a)
Skyltklammer för
enkelmontage:
ø 60, 76, 90, 108,
114, 121, 133,
152 och 165 mm.

d)
Mellanskarv för
strängpressade
skyltar.

e)
Kantskarv för
strängpressade
skyltar.

f)

För I -profil vid

enkelmontage
av gatunamnsskylt.

i)
Topphatt av plast för
stolpe ø 48, 60 76 mm.

j)
Lock för fyrkantsrör
80x80 och 100x100 mm.

g)

För I -profil vid

dubbelmontage 90°
av gatunamnskylt.

h)

För I -profil vid

dubbelmontage  180°
av gatunamnsskylt.

Gatunamnsfäste/ I-profiler
Klammer f, g och h finns för stolpar
ø 60, 76, 90, 108, 121 och 133 mm.
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Konsoler för vägg- eller stolpmontage på ø 60 mm stolpe.
Konsoler och skarvdon för vägmärken

e)
För väggmontage
Armlängd: 100 och 470 mm
Finns med vertikal och som på
bilden en horisontell montageplatta.
För ø 60 mm stolprör.

f)
Z-konsol för ø 60 mm stolpe.

h)
U-konsol för ø 60 mm
cc-mått 800/820 mm.

i)
Förlängningsrör
för ø  60 mm  stolpe
Längd: 600, 800,
1000 och 1200 mm.

d)

Skarvdon för invändig skarvning
av stolprör  ø 60 mm. Med eller
utan expander.

a) b) c)

Korsrör för ø 60 mm stolpe. T-rör  för ø 60 mm. Vinkelrör 90o  för ø 60 mm.

g)
Anslutningsfäste för
ø 60 mm stolpe.
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KickBack fjäderstolpe

När en skyltstolpe bli påkörd skadas
både stolpen och fordonet.
Fundamentet behöver ofta riktas upp
eller bytas ut, något som är mycket
vanskligt på asfalterade eller stenlagda
ytor. Om man från början installerar en
KickBack fjäderstolpe på sina
anordningar kommer man garanterat
minska sina framtida kostnader för
reparationer och underhåll.

KickBack fjäderstolpe finns anpassad för en rad olika applikationer såsom skyltstolpar, pollare,
bågstolpar och lämpar sig väl för användning på ställen där man vet att påkörningar ofta sker,
t.ex. på parkeringsytor eller runt industrier. KickBack finns anpassat för att enkelt installeras i
fundament för vanlig skyltstolpe, men finns också att få med bultfot för installation direkt mot
plan asfalt eller betong.

Detta system lämpar sig mycket väl för att förhindra oönskade filbyten vid exempelvis
motorvägsavfarter och tullstationer. Systemet kan användas för att markera farliga hinder eller
krockdämpare och är mycket effektivt vid hastighetsdämpande åtgärder såsom avsmalningar
av vägen eller farthinder.

KickBack fjäderstolpe hjälper dig att spara både tid och pengar genom att förhindra att
anordningar tar skada vid påkörning.

- ökad uppmärksamhet vid avfarter
- motverkar oönskade filbyten
- kontrollplatser
- tullstationer
- hastighetsdämpande åtgärder
- vägavsmalningar
- refuger och rondeller såsom skyltbärare

Användningsområden:
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HiMast, Påkörningsvänliga skyltbärare

Varley & Gulliver LTD har varit Storbritanniens främsta tillverkare av broräcken i både
aluminium och stål i nästan 40 år. Nu har företaget tagit ”passive safety” in i en ny era
med det miljövänliga aluminiumsystemet HiMast.

Utvecklat under två års tid på MIRA i Storbritannien, Krocktestad och godkänd enligt
EN 12767. Finns för enkel- eller flermastmontage.

Kan monteras i slänt, eftergivlig oavsett påkörningshöjd och -riktning.

Anti-Climb, inga vassa kanter. Lämpligt val i stadsmiljö och vid busshållplatser för
skolbussar.

Helt underhållsfri, aluminium har >40 år livslängd.

Inga bultförband som kräver efterdragning.



Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I - 1 Mäthjul
I - 2 Kritor och fluktstickor
I - 3 Mätutrustning
I - 4 Viltreflektorer och vägreflektorer
I - 5 Vägledare
I - 6 Premark vägmarkering
I - 7 Premark vägmarkering
I - 8 Stamark vägtape
I - 9 Stamark vägtape
I - 10 Vägfärg, sprayvagn
I - 11 Vägspray
I - 12 Kantmarkering för räcken
I - 13 Kantmarkering för vajerräcke
I - 14 Metalldetektor

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Nedo ToppNoll och Nedo Mini

Praktisk ryggsäck för
mäthjulet ingår

Hopfällbar med
bärhandtag

Utfällbart stödben,
endast på ToppNoll

Finess: ToppNoll och Mini
Låsknapp för hjullåsning vid kort förflyttning.

Vikt 2,1 kg
Längd 0,9 m
Mätområde 0 - 9999,9 m

Mäthjul

ToppNoll

Vikt: 2,3 kg
Längd: 0,9 m
Omkrets: 1,0 m
Mätområde: 0 - 9999,9 m
Tolerans: 0,05 %

Trumeter
Levereras med väska.
Fällbart handtag och stödfot.
Ett stadigt mäthjul. Lätt att
bära och arbeta med.

Finess: ToppNoll
Nollställning utan att släppa blicken på trafiken.
Nollställning även vid räkneverket.

Mini

1,2 kg
0,9 m
0,5 m
0 - 9999,9 m
0,05 %

Nedo Mini är bra när det
är ont om utrymme

Nedo Mini

Nedo ToppNoll
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Kritor, fluktstickor och häftapparater

Färgkrita
som fäster på plåt och trä.

Krita (115 x 10 mm)
12 st per ask.
Färger: blå, grön, gul, röd,
svart och vit.

Häftpistol
Lämplig för fluktspikning.

Häftklammer
Rapid 13/8
2500 st per ask.

Häftflukter
av plast.
Färger: blå, gul, röd och vit.

Finns i buntar om 50 st / färg.

Storkritan
150 x 20 x 20 mm.

Populär hos POLIS och
asfaltspersonal.
En vägmarkeringskrita
som fäster även på blöta
asfaltytor.
12 st per förpackning.

Färger: gul, röd och vit.
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Rätskiva, måttband och mätutrustning

Stångriktare
Mini-libell.

Stakkäppsstöd med
juster- och låsbara ben.

Måttband  Yeron
Kvalitet : stål, nylonbelagt
Klass : Europastandard
Bredd : 10 mm
Längder : 30 och 50 m

Måttband  PRO-CORD
Kvalitet : glasfiberarmerad PVC
Bredd : 13 mm
Längd : 50 m

Höjdmätare
Finns med låg och hög
avläsningspunkt.
Finns i olika längder.
På bilden Messfix S
5,0 m med mm-avläsning
vid ett brobygge.

Avvägningsstång
rättvänd 4m  4-delad,
och mm-graderad.

Forum Utsättarspett
med inbyggd hejare gör
hålmarkeringen enklare
och därmed snabbare.

Stålstakkäpp
med stålspets och
plastöverdrag.
Käppstöd med klämma.

Rätskiva i 4 sektioner

Robusta aluminiumprofiler
sammankopplade med
starka gångjärn.

Totallängd : 5,0 m
Vikt: 9,2 kg

Mätkil till Rätskivan.
Mäter  0 - 27 mm
Vikt 0,3 kg



I-4

Viltreflektorer

För tillfälligt och permanent montage
Vägreflektorer ger en tydlig visuell markering
både i dagsljus och mörker. Dessutom reagerar
fordonsföraren genast för det smattrande ljud som
uppstår när däcket passerar över vägreflektorerna.
De flesta reflektorer finns i flera färgkombinationer.
Hör med väghållaren vad som gäller för projektet.
Vägledaren på sid I-5  eller LED-ljus sid E-8 och E-9
kan vara alternativ till dessa reflektorer.

1-radig
Reflektorer på en eller två sidor.
Mått:  68x34x10 mm.
Även självhäftande finns av denna.

2-radig
Reflektorer på en eller
två sidor.
Mått:  100x97x18 mm.

3-radig
Reflektorer på en eller
två sidor.
Mått:  100x 97x18 mm.

4-radig.
Reflektorer på en eller
två sidor.
Mått:  220x150x25 mm.

Reflektorer  på två sidor.

Mått:  120x20 mm.

För permanent fastsättning
i garage och liknande.
Finns i olika utföranden
Mått:  100x97x18 mm.

Vägreflektorer
Att tänka på vid val av vägreflektor:
Färgval både på reflexerna=ögonen och
på själva "kroppen" för vägreflektorn.
Enkel- eller dubbelsidiga reflexpartier.
Monteringen på underlaget kan ske med
limburgare, asfaltlim från gryta eller med
självhäftande reflektorer.

A         B              C

D         E                                                            F

Trafikspecialister och jägare har efter år av
tester konstaterat att viltreflexen väsentligt
reducerar antalet viltolyckor.Billjuset träffar
reflektorn som kastar det röda ljuset ut i
terrängen. Djuret uppfattar ljuset som en
fara och drar sig tillfälligt tillbaka.
Viltreflektorn fungerar alltså som ett
optiskt viltstängsel.
Det röda ljuset uppfattas inte av föraren.
Efter att fordonet passerat kan djuren
betydligt tryggare fortsätta sin vandring.

Reflektorn monteras på befintlig kant-
markeringstolpe.
Instruktion om avstånd mellan reflek-
torerna tillhandahålls av ATA.
Reflektorerna är dubbelsidiga för att kunna
ta emot ljus från två håll.
Med dessa väl utvecklade och beprövade
viltspeglar kan man hålla djuren kvar i
skogen när ett fordon passerar.
Tester har visat att reflektorerna har en
otroligt stor effekt.

180 mm
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Vägledare modell P

Bottenplattan är gjord av plast.
Plattans mått: 220x15x25 mm

Flärpen är gjord av gummi.
Flärpens mått: 285x140/80 mm
Flärpen kan köpas utan reflex.

Enkel- eller dubbelsidigt monterade
reflektorer bestående av prismor.

De stryktåliga vägledarna visar både dag och natt på ett tydligt sätt hur den
tillfälliga linjeföringen skall vara. Med vägledaren är det lättare för trafikanten att
hålla sig i den rätta körfilen vid omläggningar.
En vägledare skall synas tydligt både i ljus och mörker och därför har denna
produkt en stark färg för dagsljus och reflexer för mörker.
Bottenplattan träs över flärpen och sitter fast utan klämmor eller bultar.
Vägledaren limmas fast vid den rengjorda vägbanan med uppvärmd bitumen eller
med limburgare som är tillverkad av premarkmassa. Limburgaren värms upp när
den ligger på vägen och därefter trycks vägledaren fast i den varma massan.
Bild på limburgare på sid A-19.
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®

Gör egna markeringar med vägmärkessymboler

PREMARK är en prefabricerad vägmarkering av termoplast, 
som bränns fast på underlaget.
PREMARK används till trafikmarkeringar på vägbanan.
PREMARK lämpar sig också för uppmärkning av industri- 
och lagerområden, parkeringsplatser, skolgårdar, flygplatser 
och all slags orienterings- och vägledning.

Vägmarkering
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®

PREMARK vägmarkering finns i många varianter
såsom siffror, hela alfabetet och många färdiga
ord som det är stor efterfrågan på.

PREMARK kan appliceras på underlaget vid alla
årstider under förutsättning att underlaget är rent
och torrt. Gasolbrännaren är här ett bra hjälpmedel.

Patenterad temperaturindikator i materialet visar när
rätt temperatur erhållits och uppvärmningen skall
upphöra.
På vissa underlag krävs PREMARK Primer för god
vidhäftning.

Kontakta oss för mer information, broschyrmaterial och
prislista på samtliga PREMARK-produkter.

Utläggningsmanual medföljer varje leverans.

BESÖK

BUSS

TAXI

STOPP

100m

TRÄFF

012345...

ABCD....

1.
Sopa ytan.

2.
Använd gas-
brännaren för att
avlägsna fukt.

3.
Placera
PREMARK®.

4.

Applicera med
gasbrännaren.

Gör det horisontella underlaget mer iögonfallande.
Ingen gillar att ständigt titta på mörka och tråkiga
ytor. Varför inte färglägga ytan och göra den mer
speciell och iögonfallande?
DecoMark® tillhandahåller speciella och unika
lösningar för logotyper, spel, piktogram och
mycket mer. Endast fantasin sätter gränser!

Färgglatt med högt UV-skydd.
DecoMark® finns i många färger, vilket gör det
enklare att designa dekorativa och inspirerande
skyltar och symboler.
De färgstarka DecoMark®-symbolerna sprider
glädje och inspiration. Sammansättningen hos den
termoplastiska DecoMark®-symbolen gör dess-
utom att UV-skyddet är högt. Därför förblir färgerna
klara länge. Finns i 25 standardfärger.

Vägmarkering



I-8

3M Stamark Vägtape

Stamark 650, 651 och 654: Tillfällig vägmarkering
Är avsedd att användas för temporära applikationer i t.ex. vägarbetsområden.
Färger: vit (650), gul (651) och orange (654).

Stamark 650-serien har goda reflekterande egenskaper som ger trafikanten en mycket
bra vägledning. Tack vare ett tryckkänsligt häftämne kan Stamark 650-serien enkelt
appliceras med maskin eller för hand. 3M:s primer P50 måste användas före applicering
för bästa resultat. Genom att använda en temporär vägmarkeringstejp undviks så kallade
spöklinjer, vilka kan uppstå vid återgång till permanent vägmarkering, exempelvis efter
avslutat vägarbete.
Stamark 650-serien är armerad med ett nät för att lätt kunna avlägsnas från vägytan.
Möjlig att applicera i temperaturer ner till +10°C.

Stamark A-650ESD vit 50 mmx 100 m
Tejpen är i första hand tänkt att användas för kontrastutmärkning av trappor men kan med
fördel användas även till andra applikationer. Produkten är lämplig att använda på många
olika underlag såsom sten, betong, asfalt m.m.

De senaste åren har antalet olyckor i samband med vägarbeten ökat väsentligt.
Många kan säkert relateras till en mer stressad trafikrytm.
Stressade trafikanter behöver tydliga budskap och signaler för att kunna göra
genomtänkta och trygga manövrar genom komplexa trafikmiljöer.
3M:s reflekterande vägmarkeringsprodukter ger en mycket god vägledning såväl i
dagsljus som i mörker.
Ett problem man som trafikant kan stöta på i vägarbeten är ”spöklinjer”.
Spöklinjer uppstår bl a när man fräser bort linjemarkeringar och samtidigt med detta
en del av vägbeläggningen. Spöklinjerna förvillar och skapar osäkerhet bland trafikanter
på vilken linjeföring man skall följa . En lösning på detta problem är 3M:s temporära
vägmarkeringstejper som lätt kan appliceras och tas bort utan fräsning.
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Stamark 540: Tillfällig vägmarkering (ej avtagbar)
Används till stor del vid förmarkering av permanent linjeföring.Vägmarkeringen appliceras
ovanpå den existerande beläggningen.
Innan applicering måste 3M:s primer P50 användas för bästa resultat.Tejpen är försedd
med tryckkänsligt häftämne och kan därför snabbt appliceras med hjälp av maskin eller för
hand. Är möjlig att applicera i temperaturer ner till +2°C.
Stamark 540 betecknas som temporär men är svår att avlägsna när den är lagd på
asfalt.
Färg: vit

Stamark 340: Permanent vägmarkering
Är primärt avsedd för permanenta applikationer. Kan appliceras på två olika sätt:
antingen som en ”inlay” vilket innebär att tejpen vältas ned i ny vägbeläggning eller
som ”overlay”, vilket menas att man lägger tejpen på toppskiktet av den existerande
beläggningen.
Stamark 340 kan även användas i vägarbete där trafikintensiteten är hög och där
vägarbetet sträcker sig över en längre tidsperiod. Detta med anledning av att pro-
dukten är uppbyggd av högkvalitativa material, såsom t.ex. keramiska glaspärlor,
och därför borgar för lång och god hållbarhet. Stamark 340-serien är försedd med
tryckkänsligt häftämne för enkel applicering. Ej avtagbar.
Färg: vit

Utrustning för applicering av Vägtape
ATA har all specialutrustning ni behöver för ”Overlay”-applicering av Stamark väg-
tape, t.ex. vagnar för primning, applicering och vältning.

3M Stamark Vägtape
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PVC-handtag
Förlängningshandtag 75 cm

Med handtaget kan arbetet utföras
med rak rygg. Vid markering på
trafikerad väg blir arbetet betydligt
säkrare när man kan gå upprätt och
utföra markeringen. Det är säkrare att
gå mot trafikriktningen om möjligt.

Markeringshandtag

PVC-pistol
Kort sprayhandtag
Längd: 25 cm.

Med spraypistolen är det
lättare att undvika att få färg
på händer och kläder.

Vägfärg och sprayvagn

Sprayfärg i burkar på
0,5 liter räcker till ca
20-25 m vid 10 cm
linjebredd, men det är
farten, bredden och
kvaliteten på underlaget
som är avgörande för
hur bra resultatet blir.

Sprayvagn
För linjering av parkerings-
platser, väglinjer m m.
Det går att spraya nära väggar.
Linjebredden är reglerbar.

Vägmarkeringsfärg
VB-färg = vattenburen färg.
Färger: blå, grön, orange, och klarlack
i 10-litersburkar.
Färger: gul, röd, svart och vit
i 20-litersburkar

LB-färg = lösningsburen färg
Färger: gul, svart och vit,
samt TP-primer i 20-litersburkar.

Mer om spraysorter och
färger på sid I-11.
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Märk- och linjespray för tydlig markering
Mercalin märkfärg för hand och maskin

Specialspray för utsättning vid vägbyggen, sprängningsarbeten, linjedragning,
markering av träd, linjering av P-platser samt flera andra användningsområden.

A Hand- och maskinspray  - RS  - 0,5 liter
Som tillbehör finns linjemunstycke för att kunna använda burkarna i ATAs sprayvagn.
Förpackning: 10 burkar/kartong.

Färger: blå, grön, gul, orange, röd, svart, vit och klarlack.

B Fluorescerande spray     - RS  - 0,5 liter
Som tillbehör finns linjemunstycke för att kunna använda burkarna i ATAs sprayvagn.
Förpackning: 10 burkar/kartong.

Färger: cerise, grön, gul, orange och röd/orange.

C Temporär spray                 - TS  - 0,5 liter
Som tillbehör finns linjemunstycke för att kunna använda burkarna i ATAs sprayvagn.
Förpackning: 10 burkar/kartong.

Färger: blå, gul, orange, röd och vit.

Åtgång (A, B, C): ca 25 m/burk beroende på underlaget, vid 8 cm linjebredd.

D Linjespray      - LS  - 0,75 liter
Snabbtorkande, vältäckande linjespray för verkstadsgolv, lagerlokaler, tennisbanor m m.
Förpackning: 6 burkar/kartong.

Färger: gul och vit.

Åtgång (D): ca 60-70 m/burk beroende på underlaget, vid 5 cm linjebredd.

Några exempel på de
färger som finns
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Kantmarkering för Balk och Sigmastolpe
Balkreflex  TJ
Sekundsnabbt montage av balkreflex utan verktyg.
Balkreflexen placeras i balkens tomma ovala hål
med hjälp av det medföljande fjäderspännet.

Standardreflex är 3M DG på en eller två sidor.
Reflexen är monterad på en mycket hållbar plast-
bricka.
Reflexfärger: vit eller gul.

Balkreflex  SW
Balkreflexen passar till Kohlswa och W-profilen.
Balkreflexen finns att få i flera modeller.
Reflektorer är de glasprismor som finns
på en eller två sidor.
54 st glasprismor per sida är en vanlig modell.
Balkreflexen finns med röda eller vita glasprismor.
Det är mycket enkelt att montera dessa i räckesbulten.

ATA-trissan
Tillverkad för att passa på ca 20 mm vajer.
Trissan monteras lämpligen på den nedersta vajern och mitt emellan
två stolpar för att få bästa reflexeffekt åt bägge håll.
Trissan träs över vajern och den medföljande slitsade slangbiten.

Diameter: 105 mm
Reflex: 3M DG

Avståndet mellan trissorna bör anpassas till vägens utformning i
form av kurvor och vid förändringar av antalet körfält.

Tillverkad av Polycarbonat (Lexan).

Barriärreflex Boomerang
Boomerang är en flexibel reflex som används för
sidmontage till barriärer.
P g a flexibiliteten kan reflexen appliceras på
barriärer med sluttning.

Mått: 550x50x41 mm, med tre reflektorfält
Enkel- eller dubbelsidig
Antal glaselement: 300-513 st per sida
Färger: vit eller gul
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Kantmarkering och reflexer för vajerräcken

Vajerskärmen
Vajerskärmar finns för de flesta typer av vajerräcken.
Skärmen träs över vajrarna och fästs mot vajerstolpen
med två band.

Vajerskärmen finns för höger-,  vänster- och
mitträckesmontage.

Plastskärmen är tillverkad av ABS- plast.
Levereras i enkel- eller dubbelsidigt utförande.
Reflex: 3M DG i vit eller gul

Skärmen har alla föreskrivna mått.

Sigmaskärmen
Tillverkad av ABS-plast och passar i räckesstolpen
Sigma, som de flesta av våra svenska räcken är
monterade på.
Reflex: 3M DG i vit eller gul

Kantmarkeringen skall vara  placerad så nära räcket
som möjligt. Närmare än så här kan man inte komma.

Skärmen sitter där den ska efter ett slag med
en gummiklubba.

Inga skruvar eller övriga fästanordningar.
Inga  arbetsfordon.
Inga schakter eller prylhål.

Sigmaskärmen är patenterad.

Vajerfästet
Vajerfästet kan användas för snabba tillfälliga
stolpmontage på vajer och räckesbalken med W-profil.
Det åtgår två fästen/stolpe.

Kantstolpe  SL
Tillverkad i UV-stabiliserad plast (PP).
Frostbeständig och slagtålig.
Miljövänlig, 100% återvinningsbar.
Uppfyller Vägverkets krav.
Förpackning: 40 st/bunt.

Enkel- eller dubbelsidig
Reflex:    3M Hi, vit eller gul/orange
Längd:    2000 mm
Diameter:    100 mm

Tillbehör:    Reflexhylsa och reparationsrör

Här är skärmen anpassad till ett högkapacitetsräcke.
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Metalldetektor  MD 12 C
Konstruerad för att tillgodose
VA-verkens krav för lokalisering
av ventilbetäckningar, polygon-
punkter, ventiler, brunnslock m m.
Drivs med 6 st 1,5 V R6 standardbatterier som är
enkla att byta.
Piezo-signal och indikeringslampa
samt uttag för hörlur.

Metalldetektorer

Vikt: 1,2 kg
Längd: 70-105 cm
Frekvens: 33 kHz
Användnings-

temperatur: 0 0 till + 40 0C

Detektorplatta: diam. 25 cm

Metalldetektor Valve & Cap
Denna detektor är framtagen för yrkesfolk
hos gas- och vattenverk, gatukontor,
räddningsverk och entreprenörer.
Detektorn är kompakt, heltransistoriserad
med tryckta kretsar.
Den har en robust konstruktion med hög
känslighet och är mycket enkel att sköta.

Ingen montering. Klar direkt för jobb. Inbyggd
högtalare med tydligt ljud.
Uttag finns för hörlurar att användas
i mycket bullrande områden.

Heliflux GA-52Cx metalldetektor
Denna metalldetektor lokaliserar tomtrör ända ner
till 1,5 m djup. Med lite erfarenhet kan användaren
skilja mellan järnskrot och föremål som tomtrör och
ventilspindlar. Instrumentet reagerar inte på koppar,
mässing och aluminium.
Enkel att använda. Endast två knappar.
På/Av - känslighetsratt och volymkontroll.

Drift: 2 alkaliska batterier 6LR61
Drifttid: Mer än 40 timmar
Användnings-
temperatur: -25 o C till + 60 o C
Frekvens: 40 Hz
Manual: Inplastad
Garanti: 1 år

Tillbehör: Hörlurar och bärväska.

Strömkälla: 1 st 9V standardbatteri
Vikt: 0,8 kg



Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler-, rafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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J



J - 1 Varselplagg för trafikvakter
J - 2 Varselplagg
J - 3 Varselplagg

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
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Varselplagg och utrustning för VAKT
Enligt Vägverkets interna föreskrift IFS 2009:4 skall en vakt på arbetsplatser
där Vägverket är väghållare vara utrustad med följande: 

 

 

Varseljacka för vakt 
Helgul jacka med lång ärm och med texten “VAKT”
i 80 mm höga versaler på fram och baksidan.
Reflexband. Två monofonhållare. Två framfickor
med dragkedja. Dragkedja fram.
 
Storlekar: M, L, XL, XXL
Färg:  Gul
Klass:   3 - EN-471

 

Signalflagga med skaft
Signallykta
Mer information sid E-16

Visselpipa
Halssnodd med hake
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Jackor, västar och tröjor

a)
Varseljacka med långa ärmar.
Orange jacka med gula ärmar
i fluorescerande material.
Reflexband. Ficka på vänster
bröst. Dragkedja fram.

Storlekar: S, M, L, XL, XXL
Färg: orange/gul
Klass: 3 - EN-471

c)
Varseljacka med korta ärmar.
Gul överdel, orange underdel
som standard. Reflexband.
Telefonficka på höger bröst.
Dragkedja fram. Flamskyddad
enligt EN 533, index 1.

Storlekar: M, L, XL, XXL
Färg: gul/orange
Klass: 3 - EN-471

  Fluorescerande och reflekterande varselplagg

d)
Varselväst. Två monofonhållare.
Två framfickor med dragkedja.
Dragkedja fram.

Storlekar: S, M, L, XL, XXL
Färg: gul
Klass: 2 - EN-471

e)
T-shirt. Varseltröja i microfiber.
V-ringad. Reflexband.

Storlekar: M, L, XL, XXL
Färg: gul
Klass: 3 - EN-471

f)
Varselväst med tryckknappar i
sidorna för justering av storlek.
Ficka vänster fram.
Kardborrstängning.
Storlekar: en storlek för alla
Färg: gul
Klass: 2 - EN-471

b)
Varseljacka i fleecematerial.
Polyester 100%.
Mjukt och behagligt plagg med
hög synbarhet. Dragkedja fram
och två fickor med tryckknapp.
Förlängt ryggparti. Ärmslut med
mjuka muddar och tumgrepp.
Storlekar: M, L, XL, XXL, XXXL
Färg: gul
Klass: 3 - EN-471



J-3

A B

Exempel på varselplagg enligt gällande rekommendationer för varselkläder på skadeplatser

D

Ett urval av specialtillverkade plagg

Varselplagg för yrkesbruk och fritid
För information och säkerhet

Reflexvästar för barn/vuxna för sport- och fritidsbruk

Väst med dragkedja
Gul eller orange fluorescerande
med påsydda reflexband. CE-märkt EN 1150.
Storlek: XS, S, M, L, XL, XXL

Väst, överdragsmodell i gul fluorescerande färg.
Påsydda reflexer. CE-märkt EN 1150. Resår i ena
sidan, resår med kardborrband i andra sidan.
Storlek: XXS, XS, S, M, L, XL, XXL

C





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K



K - 1 Monteringshall
K - 2 Trafikentreprenader
K - 3 Trafikentreprenader
K - 4 TA-planer
K - 5 TA-planer
K - 6 Uthyrning av trafikprodukter
K - 7 Uthyrning av trafikprodukter
K - 8 Ett urval av hyresprodukter
K - 9 Ett urval av hyresprodukter
K - 10 Ett urval av hyresprodukter
K - 11 Ett urval av hyresprodukter
K - 12 Ett urval av hyresprodukter
K - 13 Ett urval av hyresprodukter

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
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I monteringshallen finns alla erforderliga verktyg, reservdelar, resurser och kompetens.

Monteringsalternativen för TMA-utrustning är som synes flera.

       Om reparation krävs är det otroligt viktigt att hjälp finns att få så att inte arbetet står still.

År 2008 invigde vi vår monteringshall. Där kan vi utföra de flesta monteringsarbeten
på fordon, som kan komma ifråga när det gäller fordonsutrustning för arbete på väg.
Bland arbetsuppgifterna finns montering och installation av:
TMA, ljuspilar, vikarmskassetter, rulldukssystem, räddningsfordonskassetter,
fällbara takskyltar, varningsljus, backljus, ljusramper, Maxi-Sign, VMS-skyltar
och installation av permanenta krockskydd på betongplattor.

Monteringshallen
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Trafikentreprenader

När vi i början av 80-talet började med dessa TA-planer var det först
handritade  planer med påklistrade vägmärken. Nästa steg var ett eget
framtaget dataprogram i svart/vitt som många företag ville köpa av oss.

Nu är det ett CAD-program i färg som ger en fin bild av det planerade
trafikflödet. Men det viktigaste är trots allt kunskapen hos konstruktören.

En ordentlig genomgång av ett nytt trafikskede där alla inblandade
får sina uppgifter redovisade är ett måste. Väl ute på vägen i den
bullriga miljön är det inte så lätt att konversera.
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Vi har en stor trafikentreprenadavdelning för stora och små uppdrag.
Kunden kan beställa TA-plan, etablering, service och avetablering.

Att det vid kortare tidsperioder kan vara lönsamt att hyra istället för
att köpa har de flesta entreprenörer och kommuner kommit fram till.

I Storstockholm måste en väldigt stor del av alla vägarbeten skötas nattetid under tidspress.

ATA hyr ut, etablerar och servar vägarbetsplatserna. Det har vi gjort nu i trettio år.

Trafikledning med Super-Pilar på kassettvagnar      Skydd och säkerhet för trafikant och arbetare

Trafikentreprenader
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TA-planer, trafikanordningsplaner



K-5

TA-planer, trafikanordningsplaner
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Tillgång till stora kranbilar med eller utan TMA.      TMA-fordon med ljuspilar

Mindre lastbilar med baklift för service och bud     Stor och liten för lastning och lossning av gods

       Det gäller att ha resurser i kvantitet och kvalitet när det skall dras igång ett större vägjobb.

Uthyrning av trafikprodukter
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Två stora invändiga lastningsplatser gör att  förberedelser och lastning kan ske inomhus i värme.

Vägmärken av alla de slag för både stora och små jobb måste finnas när kunden dyker upp.

Delinatorer, populär hyrprodukt vid evenemang.      Trafiksignaler är ett måste i hyresfloran.

Uthyrning av trafikprodukter
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Två typer av fordon som  används av oss i samband med etableringar och skydd av arbetsplatser.

Trafiksignaler i flera utföranden för olika behov.         Flera produkter för trafikanalyser finns.

Ett urval av hyresprodukter

           Den lätthanterade och populära Kassettvagnen är det enkelt att byta budskap på.



K-9

ATA-staket för arbete och evenemang                 Skyltfundamentet Bamse är mycket stadigt.

ATA Byggstängsel är starkt och stabilt.                       GP-link betongbarriär, 3 och 6 meters

Det gäller att ha bra produkter som tål den tuffa hantering som
trafikanordningar får vara med om. Vi testar och följer upp livslängd
och kvalitet både på nya och gamla produkter.

Ett urval av hyresprodukter

Vägmärke E11 med utbytbara siffror.                   Kabelränna, öppningsbar sektionsvis
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Vägmärken med många olika bärare finns i hyrprogrammet.

Ett urval av hyresprodukter

MASS stålbarriär. Fjärrmanövrerade vikarmskassetter.

Betongpåle med räcke ger ett bra skydd. Trafikbufferten är en vanlig syn på våra vägar.
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Sidohinder       Ultra-Panel             1-meterskon               T-Topp                Delinator         Europarör

A21Sluttavla vid

A5
Avsmalnande väg

A8
Ojämn väg

A20
Vägarbete

A21
Slut på vägarbete

A22
Flerfärgssignal

D2-1 D2-2  D2-3 E11 E12

X1 Markeringspil X2 Markeringsskärm för hinderF24 Färdriktning vid
        omledning

Trafiklykta med gult blinkande sken

Trafiklykta med rött fast sken

Gummikon helt i gummi
finns i tre storlekar

Arbetshage bestående av åtta bräder och fyra T-toppar

Ett urval av hyresprodukter
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Ett urval av hyresprodukter

Gångbro med handledare för trygg övergång. Se sid B-21

Körplåtarna är  utlagda.  Asfaltering mot kanten återstår.

ATA-byggstängsel ger ett bra skydd för förråd och arbetsplats. Se sid A-21
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Ett urval av hyresprodukter

                                    Kabelränna. Se sid B-11

                                   Trafiksignaler. Se sid E-1

                                   Vulcan stålbarriär. Se sid C-4





Avstängningsmateriel

Speglar, parkering, bullerskydd

Barriärer, krockskydd, räcken

Fordonsutrustningar, kassetter, vagnar

Ljus, trafiksignaler, trafikanalys

Vägmärken

Övriga skyltar och märken, distansskyltar

Monteringsmaterial för skyltar

Utsättning, kantmarkering, Premark

Varselkläder

Uthyrning, TA-planer, trafikentreprenader

Utbildning

A

B

C

D

E
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G

H

I

J
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L
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L
L
L
L
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L-1 Kurs - Nivå 1 SPV Säkerhet på väg

L-2 Kurs - Nivå 2 SPV Fordon på väg

L-3 Kurs - Nivå 3 SPV Utmärkningsansvarig

L-4 Kurs - Vakt eller Lots vid vägarbete SPV

L-5 Kurs - Hjälp på väg (första hjälpen) med
     HLR

L-6 Kurs - Heta arbeten

L-7 Kurs - Trafikanordningar och markarbeten
                 i offentlig mark(Stockholms Stad)

Trafikverket ställer kompetenskrav på den personal som arbetar på
deras vägar. Andra väghållare kan ställa liknande krav. Arbetsgivaren
ska ansvara för att personalen har rätt kompetens. Vi anpassar oss
därför efter Trafikverkets nya beslut gällande kompetenskrav genom att
erbjuda uppdaterade utbildningar. Vi erbjuder även kurserna "Hjälp på
väg" med HLR, "Heta arbeten" samt Stockholms stads kurs som liknar
SPV. Utbildningarna sker med några av landets mest kunniga inom
området. Utbildningarna håller vi i våra lokaler i Sollentuna, Jönköping
och Örebro men vi kan även hålla till ute på arbetsplatsen eller i era
lokaler. Vi kan även hålla anpassade kurser för kunds räkning.
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Kursen vänder sig till all personal som ska utföra vägarbete eller liknande där
Trafikverket (fd Vägverket) är väghållare.V3 principen ingår som en del av
utbildningen, Varna trafikkanterna - Vägleda trafikanterna - Värna vägarbetarna.

Delar av innehållet:

-Personlig skyddsutrustning.

-Definitioner på de olika zon-indelningarna
 på en arbetsplats.

-Trafikantbeteende.

-Hastighet och krockvåld.

-Information om AML (arbetsmiljölagen) och
 dess föreskrifter.

-Trafikverkets, trafikingenjörens och
projektledarens roll i objektet.

-Arbetsgivarens roll i objektet.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket

Kursen är lärarledd och varar cirka 2-3 timmar.
Repetition av utbildning inom 15 månader enligt Trafikverket.
Förhandskrav: Inga förkunskaper krävs.

För att få utföra utmärkningar på allmän väg på Trafikverkets uppdrag krävs högre
kompetens än nivå 1, se nivå 2 och 3.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial

Kurs - Nivå 1 SPV Säkerhet på väg
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Kursen vänder sig till förare av alla typer av väghållnings, vägunderhållsfordon,
service- och arbetsfordon etc. Utbildningen ger behörighet  att utrusta och utmärka
sitt eget fordon. V3 principen ingår som en del av utbildningen, Varna trafikkanterna -
Vägleda trafikanterna - Värna vägarbetarna.

Utbildningen kan även anpassas till andra fordonsförare som inte berörs av uppdrag
upphandlade av Trafikverket, tex. bärgningsfordon, fordonsreparatörer etc.

Delar av innehållet:

-Allmänt om vägmärken.

-Vägmärken på fordon.

-Skyddsanordningar, TMA.

-Lyktor på fordon.

-Arbete från arbetsplattform.

-Grundläggande bestämmelser i AML och AFS.

-Sin egen riskanalys.

-Trafikverkets exempelsamling.

-Regler för förare av väghållningsfordon.

-Fordonets placering på väg.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket

Kursen är lärarledd och varar 1 dag.
Repetition av utbildning inom 5 år enligt Trafikverket.
Förhandskrav: kompetens enligt nivå 1

För att få vara utmärkningsansvarig på en vägarbetsplats krävs högre kompetens än
nivå 2, se nivå 3.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial

Kurs - Nivå 2 SPV Fordon på väg
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Kurs - Nivå 3 SPV  Utmärkningsansvarig
Kursen vänder sig till personal som ska utföra utmärkning av markplacerade
vägmärken och skyddsanordningar. Utbildningen ger behörighet för utmärkning på
en fast vägarbetsplats samt att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta
arbeten. V3 principen ingår som en del av utbildningen, Varna trafikkanterna -
Vägleda trafikanterna - Värna vägarbetarna.

Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U s ansvarsområden med ett
ansvarsåtagande ska ha kompetens enligt nivå 3.

Delar av innehållet:

-Fördjupning om vägarbeten

-VMF och dess föreskrifter.

-Arbetsmiljöplan.

-Objektsanpassa TA-planer.

-Trf samt övriga relevanta lagar.

-Information till TLC, 3:e man etc.

-Trafikverkets styrande dokument

-Arbetsmiljöverkets väglednings PM 2005

-Trafikanternas behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.

-Skyddsanordningar som är tillåtna att användas dess funktion och handhavande.

-Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för apv, bla fasta arbetsplatser,
 trafikreglering mm.

-Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling för apv, bla fasta arbetsplatser,
 trafikreglering mm.

-Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket

Kursen är lärarledd och varar 2 dagar. Repetition av utbildning inom 5år enligt
Trafikverket.
Förhandskrav: kompetens enligt nivå 1 och nivå 2.
Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial
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Kurs - Vakt eller Lots vid vägarbete SPV
Kursen vänder sig till personal som ska utföra vakt eller lotsarbete vid vägarbete.
Utbildningen ger behörighet att arbeta som vakt eller lotsbilsförare. V3 principen
ingår som en del av utbildningen, Varna trafikkanterna - Vägleda trafikanterna -
Värna vägarbetarna.

Delar av innehållet:

-Vaktens utrustning.

-Vilka tecken som vakten får använda.

-Hur man agerar som vakt på ett informativt
  och korrekt sätt.

-Lotsbilens utrustning.

-Lotsning förbi arbetsplatsen mm.

Vi tar även upp de senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket

Kursen är lärarledd och varar 3-4 timmar.
Repetition av utbildning inom 5år enligt Trafikverket.
Förhandskrav: kompetens enligt nivå 1 och nivå 2 och körkort med behörighet
lägst B.
Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial
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Enligt arbetsmiljölagen samt AFS 1999:7 ska det på arbetsplatsen finnas kompetens
inom första hjälpen samt krisstöd. Utbildningen ger personalen denna kompetens
samt även kompetens i HLR (hjärt-lungräddning)

Delar av innehållet:

-Första hjälpen i olika steg.

-Krisstöd, omhändertagande.

-Organisera och agera vid en olycka.

-Praktiska övningar.

-Utrustning.

-HLR.

Vi tar även upp dom senaste nyheterna och förändringar från Trafikverket

Ur AFS 1999:07:
Definitioner
2 § Med första hjälpen avses i dessa föreskrifter
1. de hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på
plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare
skadeutveckling,

2. de åtgärder i form av ögonspolning och nödduschning som måste vidtas för att hindra
vidare skada efter stänk, översköljning e.dyl. samt

3. de åtgärder som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller
sjuke under medicinsk vård.

3 § Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande
som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga
händelser som kan utlösa krisreaktioner.

Kursen är lärarledd och varar 3-4 timmar.
Förhandskrav: Inga förkunskaper krävs.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial

Kurs - Hjälp på väg (första hjälpen) med HLR
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Försäkringsbolagens krav är att brandskyddsansvarig och brandvakter samt
personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade.

Delar av innehållet:

-Lagar och försäkringsvillkor

-Organisation och ansvarsområden

-Förebyggande åtgärder

-Brandkunskaper

-Övning med handbrandsläckare

Kursen är lärarledd och varar 1 dag.
Repetition av utbildning inom 5år enligt Brandskyddsföreningen.
Förhandskrav: Inga förkunskaper krävs.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt ett verifikat/kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial

Kurs - Heta arbeten
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Kursen är en obligatorisk grundkurs för dig som arbetar med trafikanordningar eller
utför markarbeten i offentlig mark inom Stockholms Stad.
Trafikverkets nivåkurser ger inte behörighet att utföra markarbeten i Stockholms
Stad.

Delar av innehållet:

-Tekniska handboken, del 5.

-Trafiksäkerhet och lagar.

-Ansvarsfördelning.

-Ansökningar och tillstånd.

-Gatuklasser, flödeskartor.

-TA-planer.

-Stockholms miljöprogram.

-Stockholms miljözon.

-Miljöeffektiva transporter.

-Buller.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper om systematiskt trafiksäkerhetsarbete
vid vägarbete. Fokus ligger på minskade olycksrisker samt metoder och verktyg för
att säkerställa god arbetsmiljö på arbetsplatserna ute på Stockholms gator och
vägar.

Kursen är lärarledd och varar 1 dag.
Repetition av utbildning inom 5 år enligt Stockholms Stad.
Förhandskrav: Inga förkunskaper krävs.

För att få arbeta som vakt på Stockholms Stads gator och vägar krävs Trafikverkets
kurs Vakt eller Lots vid vägarbete SPV som vi tillhandahåller.

Samtliga elever erhåller kursmaterial samt efter godkänt kunskapstest ett verifikat/
kompetensbevis.

Boka kursen via vår hemsida www.ata.se eller er lokala ATA-filial

Kurs - Trafikanordningar och
markarbeten i offentlig mark



Sollentuna (HK)
Sta�ans väg 7

192 78 Sollentuna
Tel: 08-98 80 70

Örebro
Södra vägen 12
702 27  Örebro

Tel: 019-27 11 80

Jönköping
Fridhemsvägen 5

553 02  Jönköping
Tel: 036-12 12 20

www.ata.se

Falun
Ingarvsvägen 9

791 77 Falun
Tel:  023-711165

Eslöv
Bruksgatan 1
241 39 Eslöv

Tel: 0413-66377

Avesta
Kungsgatan 13
774 30 Avesta

Tel: 0705-678510


