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Langsgående sikring

Langsgående sikring - Garda SmartProtect

Garda SmartProtect - boltefri løsning for en tryggere arbeidsplass langs vei
Kollisjonstestet barriere med en minste installasjonslengde på 20,1 m og godkjente testresultater i henhold til NS-EN 1317-2.
Ingen grunnforankring er nødvendig, og med koblingen Garda SmartProtect Låsepinne er installasjonen rask og
fleksibel. Systemet er helt uavhengig av retning, noe som betyr at elementer kan løftes av midt i en installert
barriereseksjon.
Lei av bøyde låsepinner, klembolter og forankring? Vi tror på effektiv konstruksjon med høy sikkerhet og et godt arbeidsmiljø
selv under installasjonsarbeidet! Derfor er Garda SmartProtect-elementene utviklet med den patentsøkte og integrerte
monteringsskinnen, noe som forenkler installasjonen av tilbehør betraktelig. Ingen løse, utstående deler med tunge og
kompliserte installasjoner eller økt risiko for skader på forbipasserende. Elementene leveres vanligvis med koblingsbjelken
montert i den ene enden. Men siden elementet er uavhengig av retning, kan bjelken flyttes til ønsket ende for å unngå å snu
på elementene.
Integrerte gaffellommer er inkludert som standard, noe som gir sikker håndtering ved lasting og lossing med gaffeltruck.

Godkjent testresultat i henhold til NS-EN 1317-2
Kapasitetsklasse: T3
Lastebil: 10.000 kg, 70 km/t
Personbil: 1300 kg, 80 km/t
Arbeidsbredde: 1,2 m (W4)
Skaderisikoklasse: ASI A

Enkle å løfte på plass
Elementene kan håndteres
på 3 forskjellige måter:
med gafler i gaffellommene,
med en løkke gjennom
gaffellommene eller med
løftesaks i sporene på
sidene.

Min. installasjonslengde: 20,1 m (boltefri)

Bilder fra testmiljø som viser hvordan barrierene blir påvirket ved kollisjon med bil på 1300 kg i 80 km/t og lastebil på 10 000 kg i 70 km/t.
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Langsgående sikring - Garda SmartProtect Betongelement
Garda SmartProtect Betongelement T3 5,8 m - Art. nr. GA-2002
Barriere med integrert C-profil for sammenkobling av element, montering av tilbehør samt montering eller bytte av føtter.
Føttene har gummibelegg mot underlaget for bedre friksjon og vanndrenering. Barrierene er støpt i C45 fiberarmert betong,
som i tillegg til styrke også hindrer at det slås ut betongbiter. Den utsvingte delen nederst, F-Shape, er optimal ved
påkjøring, og senker i tillegg tyngdepunktet og forhindrer vridning. Åpningene på sidene gjør at elementene kan håndteres
med gafler, og på grunn av de myke kantene kan de også løftes med løkke gjennom åpningene. De langsgående sporene på
siden gir også godt feste for å kunne benytte løftesaks.
Mål (lxhxb): 5800x700x450 (bunn) / 200 (topp) mm
Vekt: 2070 kg

Kan leveres med gul stripe for
ekstra synlighet (ikke refleks).

Garda SmartProtect Betongelement T3 2,9 m - Art. nr. GA-2003
Barriere med integrert C-profil for sammenkobling av element, montering av tilbehør samt montering eller bytte av føtter.
Føttene har gummibelegg mot underlaget for bedre friksjon og vanndrenering. Barrierene er støpt i C45 fiberarmert betong,
som i tillegg til styrke også hindrer at det slås ut betongbiter. Den utsvingte delen nederst, F-Shape, er optimal ved
påkjøring, og senker i tillegg tyngdepunktet og forhindrer vridning. Åpningene på sidene gjør at elementene kan håndteres
med gafler, og på grunn av de myke kantene kan de også løftes med løkke gjennom åpningene. De langsgående sporene på
siden gir også godt feste for å kunne benytte løftesaks.
Mål (lxhxb): 2900x700x450 (bunn) / 200 (topp) mm
Vekt: 1040 kg
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Kan leveres med gul stripe for
ekstra synlighet (ikke refleks).

Langsgående sikring - Garda SmartProtect Låsepinne

Garda SmartProtect Låsepinne - Art. nr. GA-2004
Låsepinnen sitter normalt i elementenes C-profil og muliggjør retningsbestemt og rask sammenkobling uten å måtte
håndtere løse deler. Systemet er optimalisert for vinkling og høydejustering opptil 150 mm mellom elementene.
Mål (lxhxb): 66x430x65 mm
Vekt: 5 kg
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Langsgående sikring - tilbehør

Garda SMA Endeterminal 80WZ
Vårt Garda SmartProtect system inkluderer også endeterminal. Denne er CE merket for 80 km/t i henhold til TC 3.2.80 og
TC 4.2.80 i henhold til standard EN 1317-3. Endeterminalen vil trekke seg sammen ved påkjørsel av kjøretøy. Benyttes uten
forankring i bakken og SmartProtect Betongelement kan enkelt festes til endeterminalen.
Hvis man allerede har endeterminaler tilgjengelig, kan disse kobles til SmartProtect Betongelement via en overgang. Ulike
typer er tilgjengelig, kontakt oss for hvilken overgang som passer sammen med din type endeterminal.
Vekt: 1250 kg

Garda SmartProtect Vinkelelement, 0-90 grader
Art. nr. GA-2005

Der det er behov for vinkler, monteres et vinkelelement
til Garda SmartProtect elementet og justeres enkelt
til ønsket vinkel. Deretter kan neste betongelement
festes direkte i vinkelelementet. Vinkelen kan justeres
over 90 grader i begge retninger. Elementet har et
løftepunkt i toppen.
Vekt: 60 kg

6

Langsgående sikring

Langsgående sikring - tilbehør

Garda SmartProtect Skjermvegg - Art. nr. GA-2006
Garda SmartProtect kan leveres med skjermvegger tilpasset elementenes lengde. Disse monteres enkelt i C-profilen på
elementet. Høyden på veggen er 2 meter, og for økt sikkerhet kan det på toppen av veggen monteres nett som gir en totalhøyde på 2,6 meter i tillegg til elementenes høyde på 0,7 meter.

Varsling og gjerder på toppen
Garda SmartProtect er et fleksibelt system, der produkter man
kanskje allerede har tilgjengelig, kan brukes sammen med
elementene for ytterligere sikring og varsling.
Ved hjelp av kombifeste kan f.eks. byggegjerder
(se s. 10 for ulike varianter), Sebraflex 906 (art. nr. GA-1723) og
ulike typer skilt, enkelt festes på toppen.
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Trafikk- og varslingsutstyr

Garda tilbyr produkter spesielt rettet mot arbeid langs vei og trafikkerte områder. De er også ideelle ved vanlig bygge- og
anleggsarbeid der det er behov for synlig varsling og markering. Dette er produkter som er lette, enkle å håndtere og tar lite plass
ved lagring.

Garda Trafikkgjerde Euro 1 / Multifot til trafikkgjerde
Art. nr. GA-1720 / GA-1721
Solid trafikkgjerde i europeisk standard. Gjerdet benyttes sammen med solid plastfot med
integrert bærehåndtak. Plastfoten har multifunksjon og kan benyttes sammen med flere
trafikkprodukter, f.eks. skilt.
Mål gjerde (lxh): 2120x1100 mm
Vekt gjerde: 12 kg

Mål fot (lxbxh): 665x385x90 mm
Vekt fot: 22 kg

Garda Paller til Trafikkgjerde - Art. nr. GA-1722 / GA-1750 / GA-1751
Vi tilbyr 3 ulike typer paller til trafikkgjerder. Alle typer har kapasitet på 20 gjerder. Pallen i
midten (art. nr. 1722) har sammenleggbare sidefelt og det er enkelt å fjerne føtter og gjerder
samtidig. Pall til høyre (art. nr. 1751) er en enklere type, men sikrer trygg og god oppbevaring
og transport av både gjerder og føtter.

Garda Alpingjerde - Art. nr. GA-1702
Oransje plastgjerder for rimelig og fleksibel avsperring av områder.
Tilgjengelig i høyde 1,2 m.
Selges i ruller med 50 m pr. rull.
Tilbys med stolper.

Stolpe 1250 mm - Art. nr. GA-1708
Rød stolpe i stål.
Diameter Ø14 mm

Stolpe 1500 mm - Art. nr. GA-1709
Grønn stolpe i stål med avtagbar plast-topp
med 2 kroker.
Diameter Ø18 mm
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Trafikk- og varslingsutstyr

Sebraflex 906 H/V

Foldeskilt 110

Art. nr. GA-1723 (markør) / GA-1724 (fot)

Art. nr. GA-1753 (lite) / GA-1754 (stort)

Markør med refleks på begge sider. Lett
å transportere og har god synlighet. FGG
klasse 3 refleks.

Foldeskilt med klasse 3 refleks på alle
tre sider. Kan enkelt foldes sammen,
og leveres med etui for oppbevaring.
Velg mellom 2 ulike størrelser.

Høyde: 1100 mm
Vekt markør/fot: 1,3 / 15 kg

Lengde når foldet sammen: 750 / 1150 mm
Høyde fra bakken: 700 / 1020 mm
Bredde på duken i bunn: 950 mm
Vekt: 3,5 / 5,5 kg

Trafikksylinder 942
Art. nr. GA-1725 (markør) / GA-1726 (fot)

Varselgrind

Sylinder i plast med klasse
3 refleks. Kan benyttes
sammen med kjetting.

Art. nr. GA-1752
Smart varselgrind i aluminium for bruk
f.eks. ved kumarbeid. Kan enkelt
legges sammen og har klasse 3
refleks både oppe og nede.

Høyde: 1000 mm
Vekt markør/fot: 0,75 / 6,5 kg

Mål: 1040x1040 mm
Vekt: 16 kg

Trafikkjegle 940
Art. nr. GA-1734
Kjegle komplett med fot.
Stødig kjegle og med refleks av
folieklasse 3.

Sperrebånd

Høyde: 760 mm
Lengde/bredde fot: 693/600 mm
Vekt: 5,7 kg

Art.. nr. GA-1727 / GA-1728 (dispenser)
Rivesikkert sperrebånd på rull med
rød og gul farge, 500 meter. Båndet
knytes eller tapes fast i ønsket
avsperringsområde.
Praktisk dispenser i plast med integrert
kuttekniv. Benyttes sammen
med sperrebånd, ikke inkludert.

Produktene tilfredsstiller kravene fra
Håndbok N301 – Arbeid på og ved veg

Plastkjetting
Art.. nr. GA-1730 (rød/hvit) / GA-1731 (koblingsstykke rød)
Art.. nr. GA-1732 (svart/gul) / GA-1733 (koblingsstykke svart)
Plastkjetting på 25 m i PVC til bruk sammen med f.eks. trafikksylinder for enklere avsperringer og markeringer.
Kan skjøtes sammen ved hjelp av koblingsstykke.
Lengde: 25 m
Tykkelse: 8 mm
Vekt: 2 kg
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Byggegjerder og tilbehør

Garda ECOpanel Anticlimb - Art. nr. GA-4000
Et mer miljøvennlig valg av flyttbar sikring.
Se ecopanel.no for mer info om vårt ECOpanel-konsept.
Mål (hxl): 2000x3450 mm (sammenkoblet 2000x3500 mm)
Masker (hxl): 262x43 mm
Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø38 mm (vertikal), Ø38 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1,1 mm Vekt: 16,4 kg

Garda Byggegjerde F2 Basis - Art. nr. GA-1000
Standard byggegjerde.
Mål (hxl): 2045x3450 mm (sammenkoblet 2045x3500 mm)
Masker (hxl): 300x100 mm
Tråder: Ø2,5 mm (vertikal) / Ø2,5 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø40 mm (vertikal), Ø27 mm (horisontal)
Godstykkelse: 1 mm
Vekt: 11,5 kg

Garda Byggegjerde F2 Smartpanel - Art. nr. GA-1001
Byggegjerde med avrundet topp uten sveise-/skjøtepunkt. Med hjørneplater
som forsterker og stiver opp gjerdet.
Mål (hxl): 2000x3450 mm (sammenkoblet 2000x3500 mm)
Masker (hxl): 262x100 mm
Tråder: Ø2,2 mm (vertikal) / Ø3,2 mm (horisontal)
Rørdimensjon: Ø38 mm
Godstykkelse: 1,1 mm
Vekt: 13,4 kg

Garda Byggegjerde B2 Tett - Art. nr. GA-1046
Vårt standard tette byggegjerde har korrugert stålflate med
0,5 mm tykkelse. Hindrer innsyn og skaper et bedre arbeidsmiljø.
I tillegg unngås det at støv og grus kommer ut på veien.
Mål (hxl): 1980x2140 mm (sammenkoblet 1980x2200 mm)
Rammedimensjon: Ø38,1 mm (vertikal), 35x42 mm (horisontal)
Platetykkelse: 0,5 mm
Vekt: 25,3 kg

Vektblokker

Plastfot til byggegjerde

ECOfot til byggegjerde

Fyllbare plastfundament. 320 kg pr gjerdeelement, 10 sett pr pall. 14 kg (når tomme).

Standardfot til byggegjerde.
Alternativt tyngre fot for ekstra
stabilitet.

Fot m/panteordning. Del av vårt ECOpanel-konsept. Mer miljøvennlig.

Art. nr. GA-1608 (rød) GA-1609 (gul)
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Art. nr. GA-4001

Art. nr. GA-1092 / GA-1004 (tyngre fot)

Festeklammere

Art. nr. GA-1005 standard
Art. nr. GA-1079 for B2 tette gjerder
Art. nr. GA-1006 sikkerhetsklammer
25 stk / 50 stk pr sekk.
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Sperregjerder

Garda Sperregjerde Smart

Garda Pall Sperregjerder

Garda Ballastblokker

Art. nr. GA-1008

Art. nr. GA-1070

Art. nr. GA-1638

Vår bestselger, med solide sveisepunkt og føtter
uten skarpe kanter. Lav vekt gjør det enkelt å
håndtere. Kan stables på tvers på lastebil.

Ny pall som gir enkel og effektiv håndtering av alle
typer sperregjerder. Smart løsning der stolpene
kan tas av og oppbevares i pallen når den ikke er i
bruk. Kapasitet på opptil 25 gjerder.

Plastblokker fylt med betong. Effektivt tilbehør til
Smart sperregjerder (art. nr. GA-1008) for å gi ekstra
stabilitet og hindre at de velter. Plasseres over
føttene på gjerdet. Vekt 15 kg pr blokk.

Mål (hxl): 1100x2262 mm
Rørdimensjon: Ramme Ø38,1mm, Sprosser Ø12 mm
Godstykkelse: Ramme 1 mm, Sprosser 0,8 mm
Vekt: 10,6

Mål (hxlxb): 1287 (342 når flatpakket)x1152x1532
Vekt: 64 kg

LED-lys og refleks

LED-lys på trommel, M-Flex 750 / PowerFlex 1500

Refleks (bånd/plate)

Art. nr. GA-1850 / GA-1851

Art. nr. GA-1670 / GA-1027

Nemko-godkjente tromler med 25 meter kraftig LED strip. M-Flex 750
kan seriekobles opptil 150 meter. Godt egnet til både utendørs og
innendørs bruk. Plassbesparende og fleksibel. Kobles direkte til 230V.

Bli mer synlig langs vei ved bruk av refleks på gjerdene.
Velg mellom solid PVC-plastbånd rød/gul 3,5 m eller
aluminiumsplate rød/gul 1,7 m. Begge typer kan benyttes
både på sperregjerde og på byggegjerder.

Lengde: 25 m, Vekt: 6 kg
Lysstyrke pr. m: 750 lum/m (M-Flex) / 1500 lum/m (PowerFlex 1500)
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Skjerming, varsling og profilering

Dekkduk tennisnett

ning
Høyspen
Livsfare

Art. nr. GA-1050
Grønt tennisnett på rull. Ekstra sterkt. Gir god
skjerming ut mot vei og unngår støv/stein ut på
fortau etc.
Mål: Rull 50 meter, høyde 1760 mm

Produ

sert av:

Ved
evak brann /
uerin
g

anleg

gsikri

ng.no

Produser

t av:

gardasikr

ing.no

Dekkduk m/hekk eller mur

Aluminiumsskilt

Art. nr. GA-1619 / GA-1612

Art. nr. GA-1790 / 1792 / 1791 / 1789 / 1788 / 1785

Benytt dekkduk med motiv av grønn hekk eller
mur, for dekorativ og rimelig skjerming av byggeog anleggsplass. Uten maljer.

Vi lagerfører 6 ulike typer aluminiumsskilt
i størrelse 50x70 cm, og kan i tillegg levere
skilt med den varslingen og størrelsen du
ønsker. Skiltene har hull i hvert hjørne for
enkel innfesting på f.eks. byggegjerder.

Mål: Rull 20 meter, høyde 1850 mm

Se vår brosjyre for Dekkduk/Profilering for
hele vårt sortiment innenfor skjerming.

Dekkduk m/profilering i solid PVC-materiale
Art. nr. GA-1026 (standardformat) / GA-1056 (til sperregjerde) / GA-1077 (valgfri størrelse)
Dekkduker i PVC som leveres enten perforert eller tett, og tilbys i den størrelsen man ønsker. Vårt
standardformat er tilpasset rammen på byggegjerder. Vi lager trykklar fil ut fra tilsendte logo/bilder,
uten tillegg i prisen. Leveringstid kun ca. 1 uke.
Valgfri profilering, trykk på 1 side.
Maljer på ca hver 50. cm rundt hele kanten.
Velg mellom tett eller perforert PVC.

Mål standardformat (hxl): 1750x3370 mm
Mål til sperregjerde (hxl): 800x2000 mm

Garda Sikring har sikret eiendom, verdier og mennesker i generasjoner. Garda konsernet består av ti avdelinger
lokalisert i hele landet. Mange av avdelingene har lang fartstid i bransjen og opparbeidet en bred og høy kompetanse
som kommer våre kunder til gode. Den gode og sterke historien tar vi vare på, samtidig som vi tilbyr markedets mest
moderne løsninger innenfor fysisk sikring.
Avdeling Anleggsikring er Garda Sikring sin spesialist på byggegjerder og flyttbare sikringssystemer til bygge- og
anleggsplass i hele landet. Vi tilbyr helhetsløsninger til entreprenører og andre i bransjen, samt sperremateriell for
events og publikumsarrangement.

Garda Sikring AS					
Stamveien
8, 1481 Hagan 		
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