
En ekonomiskt fördelaktig lösning för det tillfälliga behovet av 
stängsel, skydd kring arbetsplatser, avgränsning i samband 
med olika typer av evenemang med mera. Vi kan leverera olika 
typer av stängselsektioner, beroende på krav och önskemål. 
Från högsäkerhetssektioner till sektioner i ekonomiutförande. 

Sektioner monteras enkelt på återvinningssten samt länkas 
ihop med krokar, alternativt kopplingsöglor. Heras mobila 
stängsel levereras som standard med återvinningsstenar, vilka 
är anpassade för hantering med truckgafflar och med miljön i 
åtanke tillverkas av återvunnen plast.

Tveka inte att höra av er till oss för rådgivning och rekommen-
dationer på ett komplett system anpassat till era behov.

Avgränsning

Experts in perimeter protection

• Heras mobila stängsel är ett 
komplett system för tillfälliga 
inhägnader.

Mobila stängsel
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Tekniska specifikationer

M500 Anti Climb
Den högsta kvalitén och därför perfekt lämpad för uthyrning.
Även den ideala lösningen vid högre krav på säkerhet.  

Panel (hxb) 2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb) 150 x 35 mm 
Wiretjocklek 4 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör  30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör 1,5 mm
Svets 100 % svetsade skarvar
Vikt  26 kg

M400 Hook & Eye
Erbjuder en bra balans mellan pris och utförande, även  
lämpad för uthyrning.  

Panel (hxb) 2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb) 250 x 100 mm
Wiretjocklek 4 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör 30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör 1,25 mm
Svets 100 % svetsade skarvar
Vikt 17,7 kg
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Tekniska specifikationer

M350
Robusta ekonomisektioner av hög kvalitet.  

Panel (hxb) 2000 x 3472 mm
Maskstorlek (hxb) 335 x 100 mm
Wiretjocklek 3 mm horisontellt / 2,5 mm vertikalt
Rör  25 mm horisontellt / 40 mm vertikalt
Godstjocklek, rör 1 mm
Svets 100 % svetsade skarvar
Vikt  11,5 kg

M800 City Fence
Panel som kan levereras i flera olika RAL-färger.

Panel (hxb) 2000 x 2160 mm
 Metallplåtar
U-sektion horisontell  60 x 40 x 60 mm
Rör 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör 1,75 mm
Svets 100 % svetsade skarvar
Vikt 38,5 kg
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Tekniska specifikationer

M100 1-metersstängsel
Idealiskt för att leda trafik och gående. 

Panel (hxb) 1120 x 3472 mm 
Masktäthet (hxb) 100 x 250 mm
Wiretjocklek 3 mm horisontellt / 3 mm vertikalt
Rör  30 mm horisontellt / 42 mm vertikalt
Godstjocklek, rör 1,35 mm
Svets 100 % svetsade skarvar
Vikt  12 kg

Kravallstaket
Kravallstaketen är försedda med reflex och kan levereras  
med fast eller lös fot.

Panel, (hxb) 1100 x 2300 mm
Rörram 38 mm
Profiler, vertikala 8 mm, massiv stång
Godstjocklek, rör 1,5 mm
Vikt, fast fot 15 kg
Vikt, lös fot 17 kg
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Återvinningsfot Högsäkerhetskoppling

Gångdörr Pivotlänk för grind

Betongfot Kopplingsögla

Hjul för grind

Transporthäck (för 25 st stående 
sektioner)

Hänglåsbygel

LyftsäkringInsynsskydd

Transporthäck (för 28 st liggande 
sektioner)

Vridled för gångdörr/grind

Markplatta stor/liten Taggtrådstopp

Marksprint till stag

Transporthäck (för 22 st 
kravallstaket)

Mobila bullerskydd 

Stag Stagsäkring
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