
Nyckelfärdigt och bekvämt  
Infranords kiosk för signalställverk är en uppskattad produkt som 
förenklar tillvaron ute på arbetsplatsen avsevärt. Vi levererar en kom-
plett byggnad där det enda som återstår är inkopplingen mot yttre 
anläggning. Ställverksinstallationen har redan förberetts av våra 
erfarna tekniker.
Infranord Components utvecklar smarta järnvägsprodukter som gör 
tillvaron smidigare, enklare och i många fall billigare för våra kunder. Vår 
kiosk för signalställverk är en sådan produkt.  

En smidig lösning på många sätt
Kiosken för signalställverk är en bekväm lösning av flera anledningar. 
Eftersom byggnaden är nyckelfärdig, kan du och dina kollegor räkna bort 
en stor del av den tågstörande tiden som annars skulle spenderas ute i 
fält. Tack vare egen kompetens inom konstruktion, är vi specialister på 
att samordna byggnad, el, signal och tele inom kiosken. Själva installa-
tionen är redan klar. Allt som återstår ute på arbetsplatsen är montering 
och inkoppling.  

Omsorgsfull installation i verkstaden
När du beställer en teknikkiosk från oss ingår alltid en komplett ställverks-
installation. Installationen är i trygga händer eftersom våra kompetenta 
tekniker har lång erfarenhet av säkerhetsanläggningar. Arbetet avslutas 
med en noggrann funktionskontroll. 

En robust liten byggnad som smälter in i miljön
Våra kiosker för signalställverk finns i flera olika modeller. Gemensamt 
för dem alla är den gedigna kvaliteten och en exteriör som smälter in i 
miljön. Kiosken har en robust konstruktion och tillverkas av modulelement. 
Ytterdörrarna är försedda med inbrottsskydd och den nya byggnaden 
levereras komplett till installationsplatsen med anpassad trappa och 
eventuella tillval. 

Välj mellan flera olika modeller
 Kiosk för signalställverk M85, i flera storlekar 
 Kiosk för signalställverk M95, i flera storlekar
 Kiosk för linjeblockering
 Kiosk för vägskyddsanläggning

Vad kostar det?
Genom att välja våra standardiserade teknikkiosker kan vi minimera 
kostnaden med bibehållen kvalitet samtidigt som vi uppfyller alla krav 
som ställs. Teknikkiosker som prefabriceras inomhus till nyckelfärdig 
anläggning är det mest totalekonomiska för våra kunder. 
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   Kioskerna för signalställverk
     som vi har beställt fungerar 
jättebra. I de fall där det funnits 
behov av mindre efterjusteringar 
har Infranord löst det direkt."
Stefan Nilsson, 
Trafikverket

Läs mer på nästa sida!
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Smidig lösning

Minskar tiden i spåret och 
sparar pengar

Nyckelfärdigt – allt som 
återstår är monteringen

  Prefabricering säkerställer hög kvalitet 
och ger god totalekonomi för kunden. 
Endast montering och inkoppling återstår.I samband med beställning av teknikkiosker erbjuder vi även följande 

produkter och tjänster: 

 Fundament
 Krypgrundsskydd
 Reläprovning
 Beroendekontroll
 Ibruktagandebesiktning

Tilläggstjänster
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Vill du veta mer, kontakta Infranord Components 
på components@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


