Vägskyddskur
Praktisk kur för din
vägskyddsanläggning
Vi inspireras av att förenkla tillvaron för våra kunder. Därför prefabricerar vi våra vägskyddskurar i vår verkstad. Resultatet är en gedigen
produkt där bara inkopplingen på arbetsplatsen återstår.
Att låta Infranords tekniker förbereda installationerna i verkstaden är ett
bra sätt att spara både tid och pengar. Lösningen trollar bort tågstörande
tid ute i fält.

Dra nytta av vår tekniska kompetens

Infranords kur för vägskydd färdigställs så långt det är möjligt inomhus.
På verkstaden i Nässjö har vi all den tekniska kompetens som krävs. Våra
erfarna tekniker lägger fullt fokus på installationsprocessen som utförs i
specialanpassade lokaler.
Vi kopplar ihop de tekniska enheterna i själva kuren så långt det är möjligt.
Du kan allid vara säker på att du får en gedigen produkt smidigt levererad
direkt till arbetsplatsen. Allt som återstår är själva inkopplingen mot yttre
anläggning.

    Infranords vägskyddskurar
      uppfyller våra krav. Eftersom
de i princip levereras färdiginstallerade från verkstaden sparar vi tid. "
Michael Petersson,
Trafikverket

En kur som smälter in i miljön

Fasaderna på Infranords teknikbyggnader är utformade för att smälta väl
in i miljön. Vägskyddskuren är inget undantag. I standardutförande får du
som kund en fasad av grönmålad aluzinkplåt. Yttertaket består av svartmålad plåt med tät nock. Självklart kan vi anpassa utformningen enligt
andra tillval och önskemål.

Testat och kontrollerat

Efter färdig installation på verkstaden utför vi en simulerad funktionskontroll av anläggningen med hjälp av testutrusning. Vi är även certifierade
för att vara del i ibruktagandebesiktningen.

Valbara installationer anpassade för följande anläggningar:
Helbomsanläggning
Halvbomsanläggning
Ljud- och ljusanläggning

Vad kostar det?

Genom att välja våra standardiserade kurar kan kostnaden minimeras
med bibehållen kvalitet samtidigt som alla ställda krav uppfylls. Kurar
som prefabriceras inomhus till nyckelfärdig anläggning är det mest totalekonomiska för våra kunder.
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Smidig lösning
Minskar tiden i spåret
och sparar pengar
Nyckelfärdigt – allt som
återstår är monteringen

Vägskyddskur

   Prefabricering av vägskyddskurar görs i Infranords egen verkstad. Inkopplingen
mot yttre anläggning är det enda som återstår att göra vid leverans.

Tilläggstjänster
I samband med att du beställer en kur för din vägskyddsanläggning
hjälper vi även till med följande vid behov:
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Fundament
Krypgrundsskydd
Simulerad funktionskontroll
Reläprovning
Beroendekontroll
Ibruktagandebesiktning
Projektering

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

www.infranord.se

   Vägskyddskurens exteriör gör inget
väsen av sig utan smälter väl in i miljön.

