Dubbelt
så smart.
För säkrare arbetsplatser.
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Vad kan göras bättre?
Vi använder dagligen maskiner, verktyg och andra produkter som
har funnits i branschen i många år. Många av dem ser ut och fungerar
exakt som de gjorde från allra första början – trots att det förmodligen
finns en hel del att förbättra. Varför är det så?

Om Worxsafe

Worxsafe utvecklar och tillverkar produkter till bygg- och anläggningsbranschen.
Antingen kommer vi på något helt nytt*, eller så utvecklar vi något som kan bli bättre
(ofta efter tips eller önskemål från någon som använder produkten varje dag).
Resultatet blir ökad säkerhet, lägre kostnader och förbättrad funktion. Vår specialitet
är smarta trafiksäkerhetslösningar som utvecklas tillsammans med kunden.
*Flera av våra produkter är mönsterskyddade eller patentsökta.

Ett talande exempel: TA-balken

Om det föreligger fallrisk, vid till exempel en byggarbetsplats i stadsmiljö, ska ett fallskydd användas. Men många
av de skydd som finns på marknaden idag är i realiteten
rena risken. Vi har därför tagit fram en uppdaterad version
av TA-balken, som till punkt och pricka uppfyller Europa
standarden för temporära skyddsräckessystem. Så att du
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aldrig mer behöver fundera på vad du ska välja. Worxsafes
TA-balk är en tung avstängning för temporär avspärrning.
Den är robust konstruerad och tillverkad av varmförzinkad
stålrör/plåt. Motvikten är armerad och skyddad av stålplåt,
vilket gör den mycket stryktålig. Worxsafes TA-balk är helt
enkelt produktutveckling när den är som bäst.

Fler exempel på produkter
Stålgris

Trafikbro

För temporär avspärrning samt motvikt för
trafikskyltar vid t.ex. byggarbetsplatser och
evenemang i stadsmiljöer.

För övertäckning av hål i väg. Uppfyller
bärighetszonerna enligt Boverkets
riktlinjer och uppfyller Trafikverkets
högsta belastningsklass, BK1.

Smart fuktion: Tillverkad i varmförzinkad plåt
och fylld med armering och betong, vilket gör
den mycket väder- och stryktålig.

Smart fuktion:
Hög materialkvalitet samt hålprofiler
ger ökad tålighet, mångdubblad
lastkapacitet och lägre vikt.

Fartgupp/kabelskydd

För tillfällig fartreducering vid t.ex.
vägarbetsområden.
Smart fuktion: Följsamt men tungt
material som enkelt går att flytta och
samtidigt ligger still. Gul färg som
syns tydligt både dag och natt.
Med kanal för kablar.

GP Linktving

Motviktshållare

Light bridge

Smart fuktion: Unik konstruktion
för att fästa stängsel eller skyltar
på betongbarriär. Ingen håltagning
krävs och den sitter som berget.

Smart fuktion: Mycket stadig
konstruktion som tål starka vindar.
Lätt att flytta och montera helt
utan kranbil.

Smart fuktion: Går att skarva för ökad bredd.
Profilerad gångbana för minskad halkrisk. Går
att förankra i marken.

Skyltbärare till GP-Link.

För tillfällig skyltning.

En lättviktsbro som uppfyller Boverkets regler
för minsta bredd för handikappramper.

Fodervagn

Gallergrind

Smart fuktion: En fodervagn med ”all inclusive”. Lyftkrok och
lyftskena samt stabil fotmanövrerad broms på båda hjulen för att
underlätta tippning/tömning. Dessutom med punkteringsfria hjul.

Smart fuktion: En låsbar grinddörr som enkelt monteras där
en öppning behövs. Tillverkad i varmförzinkade stålrör och med
utbytbara fötter för enklare underhåll och reparation.

Stabil plåtbalja med förstärkt botten. För byggavfall.

För temporär avspärrning vid byggarbetsplats eller evenemang.

worxsafe.com

Worxsafe AB

Skiftesvägen 4, Östersund
063-10 67 73, info@worxsafe.com
www.worxsafe.com

