
Stålbarriären med världens minsta arbetsbredd

ZoneGuard
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ZoneGuard är en lätt och flexibel skyddsbarriär i stål. Barriären är testad 
och godkänd enligt SS-EN1317-2. Tack vare den låga vikten på endast 92 
kg/m kan man lasta c:a 180 m på en EU-trailer.  Möjlig etableringslängd upp 
till 400 m/h.  En hög barriär (800mm) med en låg tyngdpunkt. Med element 
på 4 m och 12 m lämpar sig ZoneGuard både till stadsmiljö och landsväg. 
Tillbehör som steglösa vinkelelement, övergångar mot krockdämpare, bro-
skarvar och radieelement gör barriären flexibel. Barriären har en livslängd 
på minst tio år enligt erfarenheter från bland annat  USA och Storbitannien.

Produktegenskaper:
• Godkänd för användning på det statliga vägnätet av Trafikverket
• Godkänd av SVV (Statens Vegvesen i Norge) i kapacitetsklass T3
• Testad enligt SS-EN1317-2: N2/W2 och H1/W3, (förankring c/c 12 m) 

testlängd 72 m
• Testad enligt SS-EN1317-2: N2/W6 och H1/W7, (förankring start/slut) 

testlängd 96 m
• Minsta installationslängd 24 m
• Design med bla, låg tyngdpunkt, vattendränerande hål och jämn yta (utan 

stolpar, MC-vänlig)
• Övergångar mot krockdämpare, broskarvar och radier finns tillgängliga
• Inga lösa tillbehör krävs för sammankoppling
• Lastning / lossning med kran eller gafflar
• Det är möjligt att lyfta ut ett eller flera element ”mitt i” en installerad 

sträcka av ZoneGuard

Teknisk data 4 m 12 m

Längd 4000 mm 12000 mm

Höjd 800 mm 800 mm

Bredd fot  700 mm 700 mm

Vikt per element 368 kg 1104 kg
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Artikel Benämning Artikelnummer

Element  
4m & 12m

4m: 42200004000
12m: 42200012000

Start- & Stoppelement Start: 42200004001
Stopp: 42200004009

Vinkelelement  
15°, 30°, 45° och 0-90°

15°: 42200004015 
30°: 42200004030 
45°: 42200004045

0-90°: 42200004199

ZoneGuard förankringsbult med 
öga 42200074114

Betongförankring för broar 42200078000

Lyftsax 42200077000

X3-hållare 42200075000

Byggstängseladapter 42200076000

Reflexer / Kattögon 42200074000

Delar ZoneGuard


