


Presentation av Ramudden

För vägen och säkerheten



Linjeborttagning med:



Vi använder bara vanligt vatten! 
Trycket vi använder styrs av underlag, typ av färg och hastighet på bilen.

Maximalt tryck är 2757 bar = 4000 psi



2 st Spraybars som roterar med ca 3500 rpm.

Varje Spraybar är bestyckad med ett antal olika munstycken för att
uppnå maximal effektivitet utan att skada underlaget.



Exakt hastighet på bilen är viktig!
För att uppnå bästa resultat finns det tre möjligheter

att påverka slutresultatet. 
1. Bestyckning av Spraybar
2. Trycket
3. Hastigheten

Normalt kör vi med en hastighet mellan 1-5 km/h



Vacumsuger upp vatten och färg.

En viktig del i processen är att vi suger upp allt efter oss så att
det inte skall behövas ytterligare bearbetning av ytan innan t ex målning

av nya linjer. I vissa fall är det dock nödvändigt att försegla ytan.

Avfallet är testat på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och är
inte klassificerat som miljöfarligt utan kan tömmas på lämplig plats.



SÄKERHETEN!

Bättre säkerhet för personalen som skall ta bort linjer kan det inte bli.
Operatören sitter i lastbilen, normalt finns TMA-skydd efter Stripehog bilen.
Ingen personal på vägen under arbetets gång med undantag av viss tillsyn.

Trafiken påverkas minimalt under arbetets gång.



Demofilm Stripehog



Lite bilder på Stripehog .



Prisbild.

Ramudden har i dagsläget två stycken Stripehog bilar  men om behov uppstår 
är vi inte främmande för att införskaffa fler.

Prisbilden 2010 var följande:
< 150 m2 150 > 250 m2 250 > 350 m2 350 > 500 m2 500 m2 >
410 kr/m2 385 kr/m2 350 kr/m2 315 kr/m2 offereras

Etableringskostnad:
27500 kr



Sammanfattning.

SÄKERHETEN, stör trafiken minimalt, inget folk på vägen.

INGA SKADOR, inga eller väldigt lite skador asfalten.

HASTIGHETEN, arbetet går fort, 1 – 5 km/h.

MILJÖVÄNLIGT, vanligt vatten, inget farligt avfall, Euro5 motorer.



Frågor till er.

1.Hur ser ni på denna lösning av linjeborttagning?

2.Vad beräknar ni att linjeborttagning skall kosta?

3.Är det något som ni skulle tänka er att beställa av Ramudden?

4.Vad krävs av Ramudden för att ni skulle gå över helt och                                     
hållet till denna metod?




