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Allmänt:

När det finns krav på att använda skyddsbarriärer får de inte skapa ytterligare fara. Följ nationella säkerhetskrav vid 
lastning, transport, montering och demontering.

Standarder vid montering:

Endast behörig personal får arbeta med våra produkter. Kunskap om alla tillämpliga nationella riktlinjer gällande
säkerhet är ett krav vid vägarbeten

Arbete på trafikerad väg:

Om det är nödvändigt att arbeta på en trafikerad vägbana krävs en tillräcklig säkerhetszon mellan arbetsområdet och 
det trafikerade körfältet. Utan en sådan säkerhetszon är en säker montering eller demontering av MINI-GUARD 
inte möjlig. Vi rekommenderar ett arbetsområde på  minst 0,5 m mellan MINI-GUARD och säkerhetszonen.

Produktinformation:

MINI-GUARD är en mobil skyddsbarriär i stål för skydd och omdirigering av trafikflöden i arbetsområden.

MINI-GUARD består av separata element som kopplas ihop med sammankopplingsrör. Inga bultar, muttrar eller annat
material krävs för montering. Skyddsbarriärerna kan byggas ut till obegränsad längd.
Det enkla anslutningssystemet gör det möjligt att hålla en mycket hög monteringstakt, MINI-GUARD används
huvudsakligen för tillfällig omdirigering av trafik i arbetsområden.

Systemet är testat enligt DIN EN 1317 och har godkänts för kapacitetsklasserna T1, T3 och T3

Dimensioner:

Längd på element........... 1.500 mm
Höjd på element................. 500 mm
Bredd vid basen................. 500 mm
Vikt per element................... 48 kg
Vikt, sammankopplingsrör.....12 kg

Arbetsområde

Baselement                                                                     Sammankopplingsrör



MINI-GUARD levereras till arbetsplatsen i paket om vardera 28 element, upp till 8 paket kan levereras med en 
standardtrailer, totalt 336 meter MINI-GUARD.
Vid leverans med megatrailer är lastkapaciteten 420 meter, eftersom vart och ett av de åtta paketen då
innehåller 35 element.

Konstruktionen måste förankras vid de sluttande ändsektionerna med hjälp av två fästbultar per sektion.
Under idealiska förhållanden kan ett monteringslag med 4 personer montera omkring 1.000 meter MINI-GUARD per dag.

Lossning vid arbetsplatsen före montering:

Den låga vikten på MINI-GUARD möjliggör manuell lossning, två personer bör lasta av elementen från lastbilen till två 
andra personer som kan placera dem direkt på monteringsplatsen.
För att spara tid gällande hantering och montering bör lastbilen därför parkeras mycket nära monteringsplatsen.
Vid leverans med megatrailer rekommenderas lossning med gaffeltruck.

Montering:

Monteringer sker genom att elementen skjuts samman, därefter förs sammankopplingsrören in uppifrån så att de låser
elementen på plats.

Träbjälkar, brädor och pallar som använts vid transporten av MINI-GUARD bör samlas ihop och förvaras så att de kan 
användas vid demonteringen.

28 element                                                                      35 element



Längd på lastslingar:

Slingarna bör inte vara längre än erfordrad minimilängd för att ge rätt vinkel mellan benen. Om allt för långa slingar 
används tar det längre tid att placera kroken så den kan nås.

Säkerhetszoner vid lastning och lossning:

Den svängande lasten måste styras från korrekt position. Lasten får inte svänga upp på eller över trafikerade vägbanor. 
Tillräckliga säkerhetszoner måste ses som en del av planeringsprocessen.

Dessa korta tips är inte avsedda att ersätta korrekt utbildning av monteringspersonalen. 
De bör endast ses som praktiska tips!

Materiel för monteringspersonal:

- Stege (för att säkert kunna komma upp på lasten)
- Handskar
- Skyddshjälm
- Kängor med stålhätta
- Erforderlig reflekterande klädsel
- Skyddsglasögon
- Dammskydd (munskydd)
- Hörselskydd

Montering av sluttande ändsektioner med fästbultar:

Det finns två hål i varje ändsektion, i dessa skall två fästbultar (30x300 mm) drivas genom och ner i vägbanan.
Fästbultarna klarar av de krafter som kan föras vidare in i konstruktionen vid en eventuell kollision. 
Byt ut skadade fästbultar. 

Svängande element:

Om montaget är längre än 500 meter rekommenderar vi att 
svängande element monteras var 250:e meter

Expansionselement:

Vi erbjuder även ett expansionselement för användning vid 
expansionsskarvar på broar, eller där så önskas.



Inspektion av arbetsplatsen innan MINI-GUARD tas i bruk:

- Varje anslutning måste kontrolleras för att säkerställa att samtliga sammankopplingsrör sitter korrekt.
- Installationen får inte tas i bruk innan ändsektionerna är korrekt monterade.
- Skadade element måste bytas ut.
- Om något är oklart, kontakta din leverantör.

Reparation av vägbanan efter förankring av montaget:

När installationen har tagits bort måste alla bulthål fyllas igen ordentligt med lämpligt material för att hindra vatten från att
tränga ner i vägunderbyggnaden.

       

             Dessa råd är inte avsedda att ersätta korrekt utbildning av monteringspersonalen. 
             Innehållet i denna manual ska bara ses som ytterligare hjälpfulla praktiska råd.
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