
Fartdæmpere
Vejbump, kabel- og slangebeskyttere, mobile rullebump,  

flytbarerumlestriber og typegodkendelser
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Safety Rider 
Safety Rider er en typegodkendt fartdæmper, beregnet til 
nedsænkning af hastigheden til max 40 km/t. De flade kan-
ter forhindrer et kraftigt stød, når man kører over den.

Safety Rider er lavet af gummi belagt med hvid reflekte-
rende vejafstribningstape, så den tydeligt kan ses i mørke. 
Overfladen er ru, så fodgængere og cyklister ikke glider på 
den, og den tåler både benzin, diesel og olie.

Safety Rideren er fleksibel i størrelsen, idet den sammen-
sættes af 2 endestykker og x antal midterstykker afhæn-
gigt af vejens bredde. Desuden kan Safety Rideren de-
monteres og lægges et andet sted om nødvendigt.

Safety Rider kræver ingen asfaltarbejde, og er både hurtig 
og nem at montere. Dette gør den ideel til fx. parkeringshu-
se og andre svært tilgængelige steder.

Se monteringsvejledning på modsatte side.

Safety Rider
FARTDÆMPER ≥ 40 KM/T 

MID TERSTYKKE:  VARENR. 
Længde: 50 cm 23520 
Bredde: 90 cm 
Højde: 5 cm

END ESTYKKE:  VARENR. 
Længde: 50 cm Han: 23502 
Bredde: 90 cm Hun: 23501 
Højde: 5 cm

E53 / E54  
Område med 
fartdæmpning
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3M 
Ligesom Safety Rider er 3M fartdæmperen typegodkendt 
af Vejdirektoratet. Denne model er beregnet til nedsænk-
ning af hastigheden til max 20 eller 40 km/t. De flade kan-
ter forhindrer et kraftigt stød, når man kører over den.

3M bumpet er lavet af gummi belagt med gul reflekteren-
de vejafstribningstape. Overfladen er ru, for at gøre den 
skridsikker for fodgængere og cyklister, og den tåler både 
benzin, diesel og olie.

Denne fartdæmper kan også varieres i størrelsen i forhold 
til vejens bredde, og den kan ligeledes demonteres og 
lægges et andet sted om nødvendigt.

Montering af Safety Rider og 3M
 1. Læg alle dele på vejen indtil den ønskede placering er 
korrekt, og tegn med kridt uden om. Så du har en ”rettesnor”.

 2. Bor gennem de forborede huller på de lagte elementer. 
Rens hullet og kom en plug ned i.

 3. Monter fartdæmperen med de tilhørende skruer.

 4. Spænd alle skruer forsvarligt, så fartdæmperen er mon-
teret korrekt og sikkert. Bumpet er nu klar til brug.

3M
FARTDÆMPER ≥ 40 KM/T

MID TERSTYKKE:  VARENR. 
Længde: 50 cm Fart2 
Bredde: 90 cm 
Højde: 5 cm 

END ESTYKKE:  VARENR. 
Længde: 27 cm Han: Fart3 
Bredde: 90 cm Hun: Fart4 
Højde: 5 cm

FARTDÆMPER ≥ 20 KM/T

MID TERSTYKKE:  VARENR. 
Længde: 50 cm Han: Fart6 
Bredde: 120 cm Hun: Fart5 
Højde: 7 cm 

END ESTYKKE:  VARENR. 
Længde: 30 cm Han: Fart8 
Bredde: 120 cm Hun: Fart7 
Højde: 7 cm

1 2 3 4
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Safety Bump
MIDLERTIDIGT BUMP  

MÅL :  VARENR. 
Længde: 300 cm SBM3A 
Bredde: 22,5 cm 
Højde: 4,6 cm 
Vægt: 12 kg

Safety Bump 
Safety Bump mobile vejbump sikrer bl.a.
• at skolebørnene har en tryg skolevej.
• at skolepatruljens arbejde lettes.
•  at redningsmandskabet får mere tryghed og  arbejdsro ved 

færdselsuheld.
•  at brandfolkene har arbejdsro ved brande nær ved vejen.
•  at entreprenøren kan arbejde i sikkerhed tæt på kørebanen
•  lav hastighed på tilkørselsvejene ved sportsarrangementer, 

koncerter m.m., hvor der er mange fodgængere der krydser 
vejene.

Safety Bump er typegodkendt af Vejdirektoratet. Er nem at hånd-
tere og kan på få sekunder rulles ud på vejen. Bumpet sænker 
hastigheden til omkring 10 - 15 km/t. Udført i slagfast plast, med 
underside af skridsikker gummi. Bumpet skal altid ledsages af en 
A36 færdselstavle (Bump) med undertavle ”Midlertidig bump”.
Tavlen skal opstilles ca. 50 m. før bumpet. 

Tavlen skal fjernes eller tildækkes, når bumpet er fjernet fra køre-
banen.

For ikke at fjerne bilisternes opmærksomhed fra eventuelle fod-
gængerfelter bør der mindst være en afstand på 25 m mellem et 
Safety Bump og et fodgængerfelt.
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Easy Rider
FARTDÆMPER 5 - 10 KM/T

MID TERSTYKKE:  VARENR. 
Længde: 120 cm Gul: 24111 
Bredde: 30 cm Hvid: 24111-1 
Højde: 5,6 cm 
Vægt: 15,4 kg 

END ESTYKKE:  VARENR. 
Længde: 22,5 cm 26999 
Bredde: 30 cm  
Højde: 5,6 cm 
Vægt: 2,3 kg

  Søm: 91400

 Franske skruer: OD1026

Easy Rider 
EasyRider er det ideelle alternativ til de konventionelle og 
ofte klodsede og dyre vejbump. Er ikke godkendt til etable-
ring på offentlig vej.

EasyRider er velegnet til brug i parkeringshuse og på 
P-pladser, men kan også bruges i skoleområder, ved ind-
købscentre, ved hotelindgange osv. Den er let at montere, 
og kommer fra fabrikken med reflekterende gul og eller 
hvid maling og katteøjereflekser.

EasyRider er den miljørigtige og nemme løsning til ned-
sænkning af hastigheden, der hvor det ønskes - dog ikke i 
områder med kontinuerlig tung trafik.

Montering af Easy Rider
Easy Rider monteres med enten søm eller ekspansionsbol-
te. Søm anbefales til asfalt, mens ekspansionsbolte er at 
foretrække på flisebelægning eller betondækken.

OBS!
Easy Rider som alternativ kabelbeskytter  
- se næste side
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Kabelbeskytter 
Komplet med indsats og reflekser. 

Bruges på steder, hvor kabler eller mindre slanger skal be-
skyttes mod krydsende trafik. 

Kan let forlænges til den ønskede længde, og kræver in-
gen fastmontering på underlaget. 

Tåler overkørsel af køretøjer på op til 40 tons.

Slangebeskytter 
Udført i hærdet gummi med gule striber. Meget stabil og 
holdbar beskyttelse af slanger. Skidsikkert materiale, som 
har godt greb på vejen, og derfor ikke kræver fastmonte-
ring. Ved beskyttelse af mindre slanger kan slangebeskyt-
teren med fordel vendes.

Slangebeskytter
MÅL    VARENR.  

Længde: 88,5 cm 061520 
Bredde: 30,2 cm 
Højde: 8,4 cm 
Vægt: 11,5 kg 
Max slangediameter: Ø70 mmm 

MÅL    VARENR. 
Længde: 101 cm 061522 
Bredde: 29 cm 
Højde: 13,5 cm 
Vægt: 22 kg 
Max slangediameter: Ø120 mm

Kabelbeskytter
MÅL :  VARENR. 

Længde: 80 cm 061523 
Bredde: 60 cm 
Højde: 8 cm 
Vægt: 29 kg

Easy Rider har to kanaler til beskyttelse af mindre slanger eller 
kabler. 

Dette er et billigt alternativ til ovenstående, dog skal det forven-
tes, at Easy Rider skal fastmonteres på underlaget.



Rumlestriber
MAIBACH 

MÅL PR. STK.  VARENR.

Længde: 200 cm 200 cm: S11101 
Bredde: 23 cm Foldbar: S11102 
Højde: 3 cm

Vægt: 18 kg 
 
ROADQUAKE 

MÅL PR. STK.  VARENR.

Længde: 112 cm RU-045036BKRA 
Bredde: 33 cm 
Højde: 2 cm

Flytbare rumlestriber
Ideelle til kortvarige vejarbejder og steder, hvor der ønskes skærpet 
opmærksomhed og nedsat hastighed. 

For begge modeller gælder det, at der hverken skal bruges søm eller 
lim. Rumlestriberne skal blot lægges løst på asfalten.

Maibach er udført i gul plast med reflekser, og fås både som en hel 
enhed og som foldbar rumlestribe. Testet i Tyskland af BASt og ISAC.

RoadQuake sammensættes af flere stykker til den ønskede længde, 
som vist på de små billeder i nederste højre hjørne.

Se mere i Vejdirektoratets håndbog ”Afmærkning af vejarbejder”, an-
læg og drift, oktober 2013 under punkt 6.18.2 Rumlestriber

RoadQuake

Maibach
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Husk, vi hjælper også 
gerne med montering!   
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-10 side 1     
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-10 side 1     

        

Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikeret permanent bump type Daluiso A/S, Safety Rider 50 mm

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-10 side 2     
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikerede permanente bump type 3M - 40 km/h

Ønsket hastighed 40 km/h Passagehastighed tunge køretøjer 25 km/h Bilag nr. 9-2

Dimension - han/hun midterstykke

Længde: 500 mm

Bredde: 900 mm pr. enhed

Højde: 50 mm

Dimension- han/hun endestykke

Længde: 270 mm

Bredde: 900 mm pr. enhed

Højde: 50 mm

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90

Bumphøjde (mm) 10 25 38 45 49 50 49 45 38 25 10

  Tværprofil bump

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,27 0,77 1,27 Tværprofilet tilpasses vejens bredde

Bumphøjde (mm) 10 37 47 50 50 50
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Præfabrikerede permanente bump type 3M - 20 km/h

Ønsket hastighed 20 km/h Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 9-1

Dimension - han/hun midterstykke

Længde: 500 mm

Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)

Højde: 70 mm

Dimension- han/hun endestykke

Længde: 300 mm

Bredde: 600 mm pr. enhed (total bredde 1.200 mm)

Højde: 70 mm

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20

Bumphøjde (mm) 10 28 44 56 65 69 70 69 65 56 44 28 10

  Tværprofil bump

Bumplængde (m) 0,00 0,10 0,20 0,30 0,80 1,30 Tværprofilet tilpasses vejens bredde

Bumphøjde (mm) 10 46 65 70 70 70
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Midlertidigt bump - safety bump 

Ønsket hastighed Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 10-1

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (cm) 0,00 5,81 11,25 16,69 22,50

Bumphøjde (mm) 18 38 46 38 18
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Besøg vores hjemmeside

saferoad.dk

eller ring 70 30 20 30

for mere information 
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Katalog Typegodkendte fartdæmpere

Bumptype Midlertidigt bump - safety bump 

Ønsket hastighed Passagehastighed tunge køretøjer Bilag nr. 10-1

  Længdeprofil bump 

Bumplængde (cm) 0,00 5,81 11,25 16,69 22,50

Bumphøjde (mm) 18 38 46 38 18
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Aalborg

Aarhus

Odense

Køge

- løsninger til den danske infrastruktur

 Tlf. 70 30 20 30    ·    info@saferoad.dk    ·     saferoad.dk


