Automatisk stopp: Gå til
Øyeblikkelig veistenging for én person
INSTABOOM Stop:Go er en helt ny tilnærming til
å redde liv og spare karbon mens du
administrerer
trafikken
i
midlertidige
veistenginger.
Den robuste, lette solhybridflykassen er utplassert av én
person og er under 25 kg. Dette betyr at stengte veier
kan oppnås ved å bruke en operativ som kan være opptil
800 meter unna, trygt ute av live trafikk.
Med mangel på arbeidskraft en kritisk trussel i
motorveisektoren, instaboom stop:go tillater det som
alltid har vært en farlig 2 manns operasjon å bli styrt av
en, sikrere. 100 % arbeid og livreddende arbeid.
Det nyeste produktet i den svært vellykkede
INSTABOOM-familien, INSTABOOM GO er produsert på
våre Kent-anlegg, er UKCA-merket så vel som alle andre
nødvendige sikkerhetsakkrediteringer. Leveres med
valgfri telematikk, noe som muliggjør fjernovervåking av
batterilevetid, rotasjonstilstand og plassering.

For more information call: 01602 534000
or visit: www.solargates.co.uk
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BÆRBAR - på bare 23 kg er den perfekt for en distribusjon på én person
ROBUST - 3 ukers kjøretid på en lading, selv uten sollys
RASK - Distribuert på under 1 minutt for 2, 3 eller 4 veis lukking.
SOLAR- Integrert solcellepanel, 2 ukers kjøretid med Anderson og biloppfyllingsladere
KONTROLLERT- 800m robust radio fob, operere fra trygg avstand
ENKEL - hurtigutløserstopp:gå stang, 2m til toppen av stangen
TELEMATIKK
- som standard, optimal flåteytelse og e-postvarsler
SYNLIG - 60cm kapittel8 STOP: GO tegn, høy intensitet LED beacon
Internasjonale alternativer: Designet i utgangspunktet i Storbritannia som et standard Stop:Go-system,
INSTABOOM og arbeids-, livs- og karbonbesparende muligheten det tilbyr har sett oss vedta og tilpasse enheten slik
at den passer til flere internasjonale markeder. Med både 90- og 180-graders alternativer fra samme enhet
spesifiserer href-attributtet koblingens destinasjon: Snakk med oss om tilpasning som passer ditt territorium.
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