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P-HUS/HVM/URBAN MILJÖPROLECTRIC

Påkörningsskydd
Energiabsorberande på-
körningsskydd för parke-
ringsmiljöer, väl beprövade 
och testade enligt europeis-
ka normer och standarder. 

Skydd mot 
fordonsattacker
Skydda liv och egendom 
med våra HVM-lösningar 
som aktiva pollare,  
vägspärrar och bommar. 

ProPower
ProPower är en solhybrid-
generator som ger hållbar, 
temporär energi för företag 
inom bygg, infrastruktur, 
järnväg och evenemang. 

Pollare i rostfritt stål
Vi har flera varianter av 
pollare och skyltbågar i 
rostfritt stål för en stilren 
och underhållsfri trafikmiljö. 

ProLight
Mobila solcellsdrivna be-
lysningstorn som fungerar 
mycket tillförlitligt året 
runt, även under utmanande 
vinterförhållanden. 

ProTemp
Kraftfull och mångsidig 
solcellsdriven kraftkälla 
med en 5 m hög teleskop-
mast. ProTemp flyttas lätt 
med gaffelställ. 

Cykelställ & skyltbågar
Få kontroll över parke-
ringen med våra ställ och 
pollare för cyklar, elcyklar 
och el-sparkcyklar. 

Uppnå hög säkerhet med vår skydds-
klassade produkter från Berry Systems 
och ATG Access.

ATA lanserar nu sin familj av produkter 
med Prolectric sollcellsdriven el och 
energi - Miljövänligt, tyst och pålitligt. 



FORDONSUTRUSTNINGPERMANENTTRAFIKMILJÖ

TMA-skydd & ljuspil
Endast 1,26 m överhäng i 
transportläge. Trådlös styr-
ning. Ingen övre viktgräns 
på bärarfordonet. Kan mon-
teras på alternativa bärare. 

Rebloc barriär
Betongbarriär för  
temporärt/permanent 
montage med unik koppling 
för snabbt montage. 

Vägmärken & skyltar
Informera, varna och 
vägled trafikanterna med 
tydliga vägmärken och 
skyltar. Vi har skyltar och 
vägmärken för nästan allt. 

Vikarmskassett
För tydligt och högt  
placerat varningsbudskap. 
Perfekt lösning på fordon 
där det är ont om utrymme, 
t.ex. lastbilar med enkelhytt. 

Krockdämpare
QuadGuard CEN skyddar 
oeftergivliga föremål, 
vägräckesändar eller 
betongbarriärer. Finns i 
hastighetsklasserna 50, 80, 
100 och 110 km/h.

Pollare
Skydda människor och 
egendom med en pollare. 
Pollare finns i flera vari-
anter - eftergivliga eller 
stumma, i plast eller stål.

Takskylt
Lättmonterad och låg 
takskylt som levereras 
komplett inkl. kontrollbox 
och kabel. Går att utrusta 
med extra LED-ljus och 
arbetsbelysning. 

Väg-/broräcken
Standardiserade väg- och 
broräcken i varmförzinkat 
stål enligt EN1461, olika 
alternativ från P-räcken till 
högkapacitetsräcken.

P-räcke i trä
Bygg en säker och tydlig 
parkering med ATAs  
P-räckeslösning. Finns med 
stolpar för nedjutning eller 
betongfot som ställs  
på marken. 

Räckesavslut
Energiabsorberande 
räckesavslut testad enligt 
SS-ENV 1317-4 godkänd 
för hastighetsklass P4 (110 
km/h) och P2 (80 km/h).

Avstängningsmaterial
Skapa en säker ar-
betsplats med staket, 
byggstängsel, farthinder, 
kabelbryggor, trafikljus och 
buffertar. 

Vi har det mesta inom fordonsutrust-
ning för att ni ska kunna arbeta säkert 
och enligt gällande regelverk. 

I vårt sortiment har vi allt från säkra och 
CE-märkta vägmärken och broräcken, 
mitträcken för 2+1-vägnätet till designa-
de, lackerade broräcken. 

Skapa en säker trafikmiljö för alla som 
befinner sig på och intill vägen. 


