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Tekniskt datablad

Farthinder - 40930 F / 40931 F -

 A Produktbeskrivning
• PACER farthinder placeras ut på vägar och parkeringar för att få förarna att respektera hastighetsbegränsningen. Farthindren är robusta och utbyggbara. De är 

lätta att fl ytta och att förkorta/förlänga enligt behov.
• Alla delar är tillverkade i extra tålig gummi.
• Den svart/gula färgen drar uppmärksamheten till sig och varslar om den kommande faran.
• Hindret kan förfl yttas, förkortas eller förlängas.
• Används permanent eller tillfälligt.
• Sugpropparna under varje del resulterar i att farthindret ligger stadigt och bra på marken.
• Monteras på ett metallrör som kan användas som kabelspår.
• Fästs med skruvsystemet ”Expandaplugs” som är speciellt utvecklat för PACER farthinder.
• Inbyggda, röda refl exer för en ökad synlighet kvällstid.
• Hållbarhet: ca. 5 år.
• Varje del väger endast 3,5 kg vilket underlättar transport och hantering.
• De rundade ändarna skadar inte bildäcken om farthindret körs över från sidan.
• Maxhastighet vid överkörning: 16 km/h.

 A Användningsområde
• PACER farthinder används på hårt trafi kerade vägar och passar all typ av trafi k, från lätta till tunga fordon. Det används på parkeringar, i industriområden, i 

skolområden eller på byggarbetsplatser.

 A Monteringsinstruktioner
• Kapa metallröret (Ø 27 mm) i önskad längd och placera detta på marken där farthindret ska ligga.
• Placera farthindrets olika delar på röret.
• Låt röret ligga kvar medan du fäster de olika delarna i marken. För tillfälligt bruk fäster du endast ändarna samt var tredje del. För permanent bruk fäster du alla 

delarna.
• Dra åt muttrarna ordentligt.

Detta datablad utarbetades 16.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


