
Smidig leverans av utliggare 
med minimal hantering i fält 
Prefabricerade utliggare för kontaktledning är ytterligare en av 
Infranord Components finurliga produkter som minskar monterings-
tiden i spåret. Våra erfarna tekniker förbereder installationen så långt 
det är möjligt inomhus. Allt som återstår är finjusteringen. 
En viktig målsättning för oss på Infranord är att hitta effektiva metoder 
för att på olika sätt minska arbetstiden ute vid spåret. Våra prefabricerade 
utliggare är ett led i det arbetet. 

Förebyggande arbete i verkstaden som lönar sig
Infranords utliggare till kontaktledning är gediget byggda av våra erfarna 
tekniker utifrån Trafikverkets krav och godkända material. Produkten 
innebär att vi förbereder så långt det är möjligt inför arbetet ute i fält. 
Istället för att du och dina kollegor ska behöva ägna tid i spåret åt 
montering av rör, knutar, isolatorer och tillsatsrör, utför vi momenten i 
verkstaden i Nässjö.

Finjusteringen – det enda som behöver göras på plats
Den färdigproducerade utliggarsatsen är inställd för varje stolpe. Vi ser till 
att du får enheterna levererade enligt dina önskemål i rätt ordningsföljd
så att vi kan undvika onödig hantering på arbetsplatsen ute vid spåret. 
Varje utliggare är förmärkt med stolpnummer och levereras smidigt på 
pall. Allt som återstår i fält är finjusteringen. Du får en komplett leverans 
av utliggare för kontaktledningsbyggnad med minimal hantering på 
plats.  

Vad kostar det?
Produkten levereras till ett fast pris – ofta enligt avtal. 

Utliggare till kontaktledning

www.infranord.se

   Vi har använt oss av utliggare
      från Infranords verkstad i 
många år och tycker att det är en bra 
produkt som effektiviserar arbetet. 
Fördelen är att den levereras färdig-
byggd och placeras i spåret direkt. 
Allt som behövs är några smärre 
justeringar.”
Dan Tjäldén,
Produktionschef, 
Region Entreprenad vid Infranord

Vid köp av utliggare för kontaktledning erbjuder vi även material inom 
kontaktledning som exempelvis: 

 Bärtråd
 Y-linor
 Stållinor
 Viktavspänningssatser

Tilläggstjänster

Toppkvalitet: byggandet 
av varje enhet utförs 
effektivt i vår verkstad

God leveransprecision

Minimala störningar ute i 
spår – endast finjustering 
i fält 

Mer än 30 års erfarenhet 
av produkten
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Vill du veta mer, kontakta Infranord Components 
på components@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


