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Systemafspærring udfører alle former for trafikale foranstaltninger i forbindelse med arbejder på og ved vejen som
kræver regulering af trafikken.
Alle vores folk er i besiddelse af alle nødvendige kurser, godkendt til udføre alle former for opstillinger på samtlige vejnet
i Danmark.
Vi opererer dagligt over hele landet og med 24 timers døgnservice. Med afdelinger i Støvring, Århus & Greve er vi altid
tæt på dig.
Vi kan forestå design og ansøgninger af trafikforanstaltningerne, samt opstilling og vedligeholdelse af afspærringerne.

Trafikværn:
Da vi i et samarbejde med Give Element fabrik har en licens
til at støbe Rebloc beton autoværn er vi i besiddelse af en del
trafikværn, som vi håndtere med professionelt mandskab i
form af vognmænd i hele DK, der til daglig kører alle former
for autoværn med de rigtige tænger til løft osv.
Vi råder pt. Over ca. 8500 meter værn til at servicere vores
kunder i DK.
Alle værn er godkendt jf. de lovkrav der er til test osv.

TMA kørsel:
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 at varetage/kontrollere afspærringen under
arbejdet.
Bilen er udstyret med fjernsyn, kaffemaskine, køleskab osv.
Det er vigtigt for os at sikre et godt arbejdsmiljø for vores
medarbejdere. Alle chauffører har den rette uddannelse i
”Vejen som arbejdsplads”.
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Systemafspærring er i besiddelse af en lang række TMA`er så
vi kan servicere vores kunder rundt i landet. Vi har altid en
TMA klar til netop Jeres behov. Systemafspærring
kører omkring 1.000 MO afspærringer om året. Derfor har I
med garanti også set Systemafspærring holde og ”blinke” et
sted på motorvejen eller andre steder i DK, hvor I er kommet
forbi.
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Tavle & Afspærringsvogne:
Alle vores Tavlevogne og Afspærringsvogne er monteret med
nyeste generation print og diodelamper, der lever op til Vejdirektoratets nyeste lyskrav.
Betjening af alle symboler via fjernbetjening.

Standard symboler:
•
•
•
•
•

Kryds
Pil til højre
Pil til venstre
Trekant
Kun top- og bundlamper

Afspærringsmateriel / Opsætning
og nedtagning:
Udlejning af alle typer afspærringsmateriel efter kundens
ønske.
Desuden tilbyder vi opsætning, drift og vedligehold af almindelige og specielle afspærringer samt nedtagning ved endt
periode.

Skiltekontrol:
Vi tilbyder daglig tilsyn ved opstillede afspærringer i henhold
til gældende myndighedskrav. Alle afspærringer dokumenteres med billed- og GPS koordinater.

Skilteplaner og myndigheds
godkendelser:
Med mange års erfaring er vi i stand til at deltage i at optimere/designe trafikafvikling og byggeproces i forhold til
hinanden.
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