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Systemafspærring er leveringsdygtige i de bedste/kraftigste TMA opbygninger på det danske marked.
Vi opbygger TMA’en fra bunden og efter kundens ønske. TMA’en er ikke en del af en masseproduktion,
hvilket gør at den opfylder alle regler og krav.
Alle vores TMAér leveres med LED-lygter og med natsænkning i 5 trin jf. Vejdirektoratets nye krav.
Betjening af lys styres med trådløs betjening og kan styres manuelt, så der er mulighed for bl.a. at
slukke toplamper eller sætte dem op i styrke ved evt. tåge.
Alt elektronik er lavet i DK. Så vi kan servicere vores kunder med hurtig levering af nye dele.
TMA’en leveres i farve efter kundens ønske.
Vi kan levere forskellige løsninger
•

Vi kan levere en komplet løsning, hvor vi opbygger med TMA og bil

•

Vi kan levere en løsning, hvor vi monterer TMA’en på kundens køretøj

•

Vi kan levere TMA’en og hvor kunden selv monterer den

Vores egne TMA’er er opbygget på Trækker med XL Kabiner, der
sikrer vores medarbejdere en god komfort. Vi har altid en mand i
bilen til opsyn og kontrol af afmærkningen under arbejdet.
Bilen er udstyret med fjernsyn, kaffemaskine, køleskab osv.
Det er vigtigt for os, at sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.
Systemafspærring er i besiddelse af en række TMA’er, så vi kan
servicere vores kunder rundt i hele landet. Vi har altid en TMA klar
til netop Jeres opgave. Systemafspærring kører omkring 1.000 MO
afspærringer om året. Derfor har I med garanti også set System
afspærring holde og ”blinke” et sted på motorvejen eller andre
vejstrækninger i DK.
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Alle vores tavlevogne/afspærringsvogne leveres med den nye
generation print og lys, så de lever op til Vejdirektoratets nye krav.
Vi kan levere nye vogne eller ombygge ”gamle” vogne, så de igen
opfylder de nye krav til lys og natsænkning.
Betjening af lys styres med trådløs betjening og kan styres manuelt, så det er muligt bl.a. at slukke toplamper eller sætte dem op i
styrke ved evt. tåge.
Alt elektronik er lavet i DK. Så vi kan servicere vores kunder med
hurtig levering af nye dele.

