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I 20 års tid har vi på Intergate levererat produkter 
som står för kvalitet och tillförlitlighet. 

Produkter som fungerar och ”bara går och går” 
stannar de också, om de inte får det underhåll de 
behöver. 

Som ett komplement till våra produkter erbjuder vi 
därför även serviceavtal till dig som kund. Våra ser-
viceavtal är framtagna för att du ska kunna känna dig 
ännu tryggare och nöjdare genom de fördelar som 
förebyggande underhåll innebär.

FÖRDELARNA
Med förebyggande underhåll kan risken för akuta åt-
gärder och kostsamma, oplanerade driftstopp minime-
ras, samtidigt som produktens funktion och livslängd 
optimeras. 

Du får även möjlighet till kostnadskontroll genom fasta 
och förutsägbara underhållskostnader.

Dessutom slipper du hålla ordning på vad som ska 
servas och när. 

Vi ser till att du får en trygg och säker drift genom re-
gelbunden och välplanerad service. 

Fördelarna kan sammanfattas i följande punkter:
• Ökad driftsäkerhet och bättre totalekonomi.
• Optimering av produktens funktion och livslängd.
• Möjlighet till kostnadskontroll.
• Enkelhet och trygghet.

Service som lönar sig

DET HÄR INGÅR
I serviceavtalen ingår ett eller flera servicebesök per 
år beroende på produkt och användningsfrekvens, 
samt de driftsförhållanden som råder där produkten 
är installerad. 

Reskostnad samt restid ingår i priset för den i avtalet 
beskrivna servicen. Eventuella funktionsfel åtgärdas 
och vid behov byts komponenter ut. Vid utbyte av 
komponenter tillkommer kostnad för materiel och 
arbetstid samt eventuella kostnader för ytterligare 
besök (reskostnad, restid och arbetstid).

Inför ett servicebesök blir du kontaktad av en av våra 
erfarna och kvalificerade tekniker som sedan kommer 
ut till dig och utför servicen på överenskommen tid.

GILTIGHETSTID
Serviceavtalen kan vara löpande eller tidsbegränsade. 
Löpande avtal gäller från ett visst datum, angivet i av-
talet, och tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid 
om 3 månader. Tidsbegränsade avtal gäller under 
den tid som anges i avtalet. Om uppsägning inte sker 
senast 3 månader före avtalets utgång löper avtalet 
på tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid om 3 
månader.

VILL DU VETA MER?
Kontakta oss gärna så tar vi fram ett upplägg som 
passar för just dig och din installation med relevanta 
kontrollpunkter och rimliga tidsintervall.
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Påkörningsskydd (Swing-off)

Automatic Systems från Belgien är en av Eu-
ropas största tillverkare av utrustning för  
reglering av person- och fordonstrafik.

Till trafikbommarna BL229 och BL15/ParkPlus 100 
finns system för påkörningsskydd, s.k. swing-off.

Normalt öppnas bomarmen enligt riktning A och 
stänger igen. När bomarmen blir påkörd, i genom-
fartsriktningen, slås den ut från sitt normala läge och 
öppnar i riktning B. Därmed skyddas hela kraftöverfö-
ringsmekanismen  och bomarmen skadas minimalt.

Systemet kan även kompletteras med en avkännare 
som ger impuls om bomarmen lämnar sin normala 
position. Impulsen kan användas för vidarekoppling till 
larm eller liknande.

Påkörningsskyddet finns dels till trafikbommar av typ 
BL229 och är i detta utförande normalt avsett för en 
maximal bomarmslängd av 3 meter.

Påkörningsskydd finns också till BL15 och Park Plus, till 
alla bomarmslängder.
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• A: Normal rörelse på bom-
armen

• B: Vid en eventuell påkör-
ning rör sig bomarmen i 
trafikriktningen


