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WORXSAFE utvecklar och tillverkar produkter till bygg- och 

anläggningsbranschen. Antingen kommer vi på något helt nytt (flera av våra 

produkter är mönsterskyddade eller patentsökta) eller så utvecklar vi något som 

kan bli bättre, ofta efter tips eller önskemål från någon som använder produkten 

varje dag. Vi för en ständig dialog med användarna av våra produkter. Resultatet 

blir ökad säkerhet, lägre kostnader och förbättrad funktion. Vår specialitet är 

smarta trafiksäkerhetslösningar som utvecklas tillsammans med kunden.

Förutom att ta fram egna produkter tar vi även på oss uppdrag från kunder att 

utveckla deras. Vi kan ta fram en produkt från idé till prototyp och även erbjuda 

masstillverkning.



TA-Balk T1  833000/3002

TA-Balk T1. Reservdelar och Tillbehör  832833/3227/3340 

Gallergrind  830471/1076/1077/1950/1951

Saxgrind Mk III  832446

Gångbryggor  830639/0743/0744/0804

Trafikbro  831012/1013

Trafikbro 10 meter  832253

WX-Panel  831806/1817

GP-Linktving  830863

GP-Link Led  831665

Lyftsax GP-Link  832674

Körplåtstving  831404

Stålgris  831137

Speedbelt Mk II  832545

Speedbelt Connector  832898

Motviktshållare  831345

Motviktshållare Mini  831852

Tra�kprodukter

Byggprodukter
Fodervagn  831246

Betongsloda  831209/1620

Ingjutningshylsa Platåkonsol  832897/0549

Montagestöd  830708/1212/1276/1322
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TRAFIKPRODUKTER
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WORXSAFE

TA-Balk T1 833000 / 833002
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 • Uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1.

• Arbetsbredd W6 (1,9 m).

• Min. installationslängd: 72 m.

• Mönsterskyddad i Sverige/EU, samt patentsökt.

• Robust stålkonstruktion med betongballast.

• Räcket utrustat med inbyggd kopplingsdel.

• Fästpunkter för tillbehörsräcke.

• Varmförzinkad.

• Vikt 435 kg.

• För ökad flexibilitet. 

• Delningsmått: 1465.

• Varmförzinkad.

• Vikt 205 kg.

TA-Balk T1.

TA-Balk 1,45 m 833002

WORXSAFE  TA-Balk T1 sätter en ny standard bland medeltunga avspärrningar. 

Den uppfyller EN-1317 med utfört krockprov i kapacitetsklass T1. En patentsökt 

och mönsterskyddad kopplingsanordning gör sammankoppling mellan 

barriärenheterna enkel och säker.



X
WORXSAFE TA-Balk Mk III har utgått ur sortimentet, men du kan uppdatera dina 

gamla TA-balkar med vårat nya räcke och få en TA-Balk som är godkänd för 

EN 1317 i kapacitetsklass T1. 

• Lyftförmåga: max 450 kg.

• Höjd: 360 mm.

• Bredd: 305 mm.

• Djup: 140 mm.

• Vikt: 7,5 kg.  

Lyftok TA-Balk. 833227

Räcke TA-Balk T1. 832833

Lyftok avsett för TA-Balk.   

• Höjd: 560 mm.

• Bredd: 305 mm.

• Djup: 165 mm. 

• Vikt: 17 kg.

Lyftok TA-Balk Gripklo. 833340

WORXSAFE

Reservdelar och Tillbehör 
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Gallergrind 831950 / 830471
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Alternativ platt fot med förankringshål, som är vridbar

90 grader för enklare transport/packning.

Gallergrind - Platt.

• Varförzinkad.
• Vikt 22 Kg.

WORXSAFE Gallergrind 2,4 m används för temporär avspärrning vid exempelvis 

byggarbetsplatser/evenemang i stadsmiljö.

Gallergrinden är tillverkad av varmförzinkade stålrör och har utbytbara fötter 
för att förenkla underhåll och reparation.

Gallergrinden levereras komplett med reflexplåt 1950x100 mm som är popnitad 
i spjälorna.



X
• Varförzinkad.

• Vikt 38 Kg.

Gallergrind Dörr.

1200 mm X 1100 mm.

Varförzinkad

Vikt 14/13 Kg.

Gallergrind Kort - Platt och Kort V.

WORXSAFE

831077 / 831076 / 831951
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Saxgrind Mk III 832446
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• Levereras med punkteringsfria hjul och reflexdekaler.

• Kan kopplas ihop med exempelvis skyddsräcken/barriärer med hjälp av kedjor.

• Vikt 71 kg.

Saxgrind 2 meter.

WORXSAFE Saxgrind är robust konstruerad och skarvbar för att enkelt kunna 

anpassas efter den temporära avstängningens längd. Den används med fördel 

vid temporära avstängningar, som grind eller öppning i stängsel m m.
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Gångbryggor

Med WORXSAFE gångbryggor får du halkskydd, höga fotlister och robusta 

räcken. Dessutom får du 1,3 meters bredd för extra god framkomlighet.

• Uppfyller Boverkets regler för minsta bredd för handikappramper 

   (BBR 3:122, 3:123, 8:2321 och Bygg ikapp Handikapp komplement till BBR)

• Robusta fällbara räcken med enkel sprintlåsning.

• Profilerad yta för att minska halkrisken.

• Förmonterade lyfthandtag.

• Hög fotlist.

• Går att förankra i mark.

• Tillverkade i Anodiserad Aluminium.

Gångbryggor.

Gångbryggorna finns längderna 2 meter, 3 meter, 4 meter och 6 meter.

830639 / 0743 / 0744 / 0804
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Tra�kbro 831012 / 831013
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• Finns i 4 eller 6 meters längd.

• 2 meter bred.

• Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3 oavsett längd.

• Konstruktion av rörprofiler och mycket hög materialkvalitet vilket ger ungefär 

   halva vikten och mångdubbel styrka jämfört med konventionella, solida 

   30 - millimetersplåtar.

• Svensktillverkade fyrkanstprofiler i höghållfast stål.

• Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet.

• FEM-beräknad.

• Svag bågform för ytterligare prestanda.

• Möjlig att förankra i underlaget med hjälp av hål i plåtens hörn.

• Indikatorer i form av plattstål undertill hjälper användaren att enkelt positionera 

   körplåten med korrekt kantavstånd utan mätning.

• Fyra försänkta lyftöglor för säkra lyft.

• Låg vikt ger effektivare transporter.

• Patentsökt.

Tra�kbro.

WORXSAFE har två typer av trafikbroar, båda är lätta i förhållande till nyttolasten

tack vare optimerat utnyttjade av material. 
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WORXSAFE

Tra�kbro 10 meter

WORXSAFE 10 m trafikbro är en stark men ändå lätt lösning då stort fritt spann 

krävs. Uppfyller Trafikverkets tekniska krav i TRVK Bro 11.

Tack vare en flexibel infästningslösning kan trafikbron byggas ihop modulärt i olika 

bredder för att passa som alltifrån gångpassage upp till fordonsöverfart med valfri 

bredd. Snabbmonterat skyddsräcke med fotlist som uppfyller EN 13374-A.

• Totallängd 10 m.

• Sektionsbredd 1,5 m.

• Skarvbara i bredd i önskat antal.

• Räcke med fotlist som uppfyller EN13374-A.

• FEM-beräknad.

• Uppfyller belastningsklasserna BK1, BK2 och BK3. Specad för upp till 24 tons 

   axeltryck.

• Uppfyller Trafikverkets TRVK Bro 11.

• Fritt upplägg upp till 6m beroende på underlag.

• Vikt 1850 kg.

Tra�kbro 10 meter. 

832253
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WORXSAFE

WX-Panel

WX-Panel är det enkel och snabbmonterade system för insynsskydd och 

avstängning. 

Tving och panel är allt som behövs för att montera på GP-linken.

12

831806 / 831817
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GP-Linktving830863
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• Kraftig tving med kombinerad infästning för byggstängsel 

   samt temporära vägskyltsstolpar.

• Anpassad för GP-Link 1.5.

• Varmförzinkad.

• Vikt 6 kg. 

GP-Linktving.

Med WORXSAFE GP-Linktving fäster du enkelt byggstängsel och skyltar på 

barriärerna, helt utan håltagning. Det är en robust tving, anpassad för GP-Link 1.5 

och byggd för att tåla de tuffa laster den utsätts för. 



X
Kopplar samman två GP-Link:ar för att erhålla en 

vinkel ner till 70 grader mellan GP-Link:arna. 

Robust och enkel konstruktion 

som tål tuff behandling.

WORXSAFE

• Anpassad för GP-Link 1.5.

• Klarar vinklar ner till 70°

• Robust konstruktion.

• Varmförzinkad.

• Vikt: 6,5 kg.

GP-Linktving Led.

GP-Link Led 831665
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Lyftsax GP-Link832674
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• Lyftförmåga: max 3000 kg.

• Gripområde: 150 - 240 mm.

• Höjd 790 mm.

• Bredd: 660 mm.

• Djup: 350 mm.

• Vikt: 71 kg.

Lyftsax GP-Linktving.

WORXSAFE Lyftsax är ett lyftverktyg avsett för trafikbarriärerna GP-link 1.5 och 

SafePass fordonsbarriär. Alla längder av dessa barriärer kan hanteras styckvis. 



X
Tving avsedd för körplåtar för fastsättning av byggstängsel och skyltar.

WORXSAFE

• Varmförzinkad.

• 3 kg.

Körplåtstving.

Körplåtstving 831404
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Stålgris

WORXSAFE Stålgris är en rejäl konstruktion av stål, fylld med armering och betong, 

som tål en hel del stryk. 

Den fungerar både som skylthållare och effektiv temporär avstängning.

• För temporär avstängning samt motvikt för trafikskyltar vid exempelvis 

   byggarbetsplatser och evenemang i stadsmiljö.

• Tillverkad i varmförzinkad plåt, armerad och fylld med betong.

• Försänkta dekaler.

• Infästning med kil som fastlåsningsmekanisk för 

   vägmärkesstolpar.

• Levereras komplett med lyftögla, låskil och trafikreflex.

• Vikt 266 kg.

Stålgris.

831137
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Speedbelt Mk II 832545
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• Tung och god friktion.

• Skapar lämpligt obehag vid för hög hastighet.

• Kan enkelt kopplas ihop till en stor matris.

• Gummi, svart bas och gult infärgat toppskikt.

• Vikt 46 kg.

Speedbelt Mk II. 

WORXSAFE Speedbelt Mk II består av ett tungt, följsamt material och har en stor

anläggningsyta. Det kan tas med i bilen, placeras var du vill och ligger stadigt på i 

stort sett vilket underlag som helst. Flera segment kan kopplas ihop för att skapa 

en riktigt effektiv fartdämpare.
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WORXSAFE

Speedbelt Connector

• Inbyggd hållare för X3 reflex.

• Skapar enkelt matriser med Speedbelt Mk II.

• Gummi, svart bas och gult infärgat toppskikt.

• Vikt 19 kg.  

Speedbelt Connector.

832898
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Motviktshållare 831345
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Vår motviktshållare tar du enkelt med på bilen och monterar själv. 

Skruvar klämmer fast skyltröret och hindrar skylten från att rotera.

Perfekt även för stora skyltar.     

• För fotplattor.

• Med infästning för stolprör som gör att skylten inte 

   blåser omkull.

• Justerbar låsning av vikterna, som även fungerar som 

   ett stöd för stolphållaren.

• Tillverkad i höghållfast aluminium.

• Vikt 5,5 kg. 

Motviksthållare.
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Motviktshållare Mini

Mini skylthållare som klarar hårda vindar och samtidigt är lätt att hantera. 

Vår motviktshållare tar du enkelt med på bilen och monterar själv. Inga skruvar gör 

att uppställningen går fort och enkelt, med upp till 3 stycken 20 kg fotplattor.

• För fotplattor.

• Med infästning för stolprör som gör att skylten inte blåser omkull.

• Justerbar låsning av vikterna, som även fungerar som ett stöd för stolphållaren.

• Tillverkad i höghållfast aluminium.

• Vikt 2 kg.

Motviksthållare Mini. 

831852
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Fodervagn831246
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• Stabil plåtbalja med förstärkt botten.

• Lyftskena för lyftning/tömning med fyrpartskätting som standard.

• Lyftkrok används i kombination med lyftskena.

• Stabil fotmanövrerad broms som verkar på båda hjulen underlättar tippning och 

   ökar säkerheten.

• Punkteringsfria däck som standard.

• Möjlighet att få företagslogo inpräglad i plåten vilket bland annat försvårar stöld.

• Vikt 68 kg. 

Fodervagn.

En fodervagn som är enkel att tippa och tömma. WORXSAFE fodervagn har både 

lyftskena och lyftkrok samt en stabil broms som både förenklar hanteringen och 

ökar säkerheten vid arbetet. 



X

WORXSAFE

Betongsloda

WORXSAFE har tagit fram en betongsloda som är speciellt anpassad för 

vibrationsfri betong och tillräckligt lätt för att vara bekväm att hantera även under

långa arbetspass. Det demonterbara skaftet gör den dessutom enkel att ta med.

• Robust konstruktion.

• Framtagen speciellt för vibrationsfri betong.

• Levereras komplett med skaft som är demonterbart för enklare 

   förvaring/transport.

• Tillverkad i höghållfast aluminium för att minimera vikten.

• Vikt 3 kg.

Betongsloda.

831209 / 831620 
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X Ingjutningshylsa
Platåkonsol

WORXSAFE

WORXSAFE Ingjutningshylsa avsedd för platåkonsol

• Plast.

• Svart.

• Vikt 20 g. 

   • Varmförzinkad.

      • Vikt 2,4 kg. 

Ingjutningshylsa Platåkonsol.

Platåkonsol. 830549

832897 / 830549
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Montagestöd 831322 / 830708
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Montagestöd 375.

 • Uppfyller EN 1065-A.

• Stöd vid montering av väggar och stomme till montagehus och lösvirkeshus.

• Försedd med smörjnipplar för problemfri funktion.

• Dubbla bussningar och robust trapetsgänga ger exakthet och styrka.

• Finjustering ca. 240 mm.

• Varmförzinkad.

• Vikt 6 kg.

 • Uppfyller EN 1065-A.

• Det inre teleskopröret har 14 hål för grovjustering, med 

100 mm mellanrum.

• Försedd med smörjnipplar för problemfri funktion.

• Dubbla bussningar och robust trapetsgänga ger exakthet och styrka.

• Finjustering ca. 200 mm.

• Varmförzinkad.

• Vikt 13 kg.

Montagestöd 240.

WORXSAFE Montagestöd är det ultimata hjälpmedlet vid resning vägg eller 

stomme och finns i fyra olika varianter. Samtliga är försedda med dubbla bussningar 

och skyddad gänga. Dessutom har de smörjnipplar för att underlätta underhåll.  
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 • Uppfyller EN 1065-A.

• Stöd vid montering av väggar och stomme till montagehus och 

   lösvirkeshus.

• Försedd med smörjnipplar för problemfri funktion.

• Robust trapetsgänga ger exakthet och styrka.

• Finjustering ca. 200 mm.

• Varmförzinkad.

• Vikt 22 kg.

Montagestöd 380.

 • Uppfyller EN 1065-A.

• Stöd vid montering av väggar och stomme till montagehus och 

   lösvirkeshus.

• Dubbla hålbilder på ytterröret medger 28 lägen med 100 mm 

   inkrement för maximal flexibilitet.

• Försedd med smörjnipplar för problemfri funktion.

• Dubbla bussningar och robust trapetsgänga ger exakthet och 

   styrka.

• Finjustering ca. 200 mm.

• Varmförzinkad.

• Vikt 40 kg.

Montagestöd 650.

831276 / 831212
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info@worxsafe.com
Nifsåsvägen 9

SE-831 52 Östersund+46 63 10 67 73

WORXSAFE


