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Historien om Pollare - Urbaco - Intergate
Nedsänkbara pollare som accesskontroll är ett relativt nytt
begrepp. Produkten är elegant och passar in i de flesta
miljöer.

Urbaco “uppfann” den nedsänkbara pollaren på 1980-talet
och fabriken startade 1986. I dag är man världsledande och
produkterna utvecklas konstant.

Produktionen är kvalitetscertifierad och produkterna testas
kontinuerligt för att anpassas till olika normer.

Produktsortimentet, marknadens kanske bredaste, omfattar
fasta, demonterbara, manuellt nedsänkbara och automatiskt
nedsänkbara pollare samt ett brett sortiment av  olika
tillbehör.

Den största delen av produktionen, Generation 6,
är baserad på ett patent “monoblock” som ger en
produkt med ett fåtal rörliga, men mycket kraftiga,
delar i gjutlegering (bild till höger):

- Fundamentet är gjutet i ett stycke, med glid-
detaljer och inbyggda mekaniska stöd.

- Fundamentets demonterbara överdel är
gjutet i ett stycke och försett med glidring.

- Den gjutna rörliga pollaren sitter i en gjuten
kraftig pollarvagn som glider i det kraftiga
fundamentet.

För byggnader eller områden med mycket höga
säkerhetskrav finns också säkerhetspollare, varav
ONE50 är den högst klassade som stoppar ett 6,8
ton tungt fordon i 50 mph (80 km/h). Serien
omfattar både fasta och automatiskt nedsänkbara pollare.

Prioriterar man elegans och inte styrka eller säkerhet finns
även Luxor som har ett lägre pris och är en något enklare
pollare för privatapplikationer eller applikationer där man
har andra krav.

Intergate sålde de första fasta pollarna 1996 och de första
automatiska pollarna i Sverige 1999. På den tiden var de
flesta skeptiska till funktionen och trodde att de inte skulle
fungera i vårt klimat.

Vi har nu erfarenhet från över 200 nedsänkbara pollare och
med vår kunskap och våra certifierade installatörer ser vi
bara möjligheter och inga problem.

Även om vi säljer många gånger fler trafikbommar och
grindar än pollare varje år så vet vi  att i vissa miljöer passar
pollare bättre än trafikbommar och grindar.

Eftersom pollare efter drygt 15 år i Sverige ändå  är en
relativt ny produkt för de flesta, så ställer vi gärna vår kun-

skap till förfogande för alla som funderar på om man
vågar eller kan använda pollare i den ena eller den
andra miljön. Vi vet att vi har mycket kunskap och
vi delar gärna med oss eftersom nöjda användare
ger oss ännu fler kunder.

Vi vill med denna enkla broschyr visa vad vi
tillsammans med Urbaco kan göra när det gäller
pollare eftersom det är stora skillnader på
pollare och pollare. Vi brukar säga att det bästa
hos en pollare är det man inte ser, dvs det som
befinner sig under markytan. Det är där styrkan
och den långsiktiga tillförlitligheten sitter.

Att köpa det billigaste när man köper pollare
innebär kanske att man inte får den önskade
funktionen efter en tid.  Det kan i värsta fall inne-
bära att man måste betala mycket dyrt om några
år när man tvingas byta ut det man troddet var

lika bra som det man inte köpte.

Vi vet vad som krävs av en pollare och våra kompetenta
och certifierade installatörer sköter gärna underhållet på
de pollare som vi säljer och har fullt förtroende för.

Grev Turegatan Stockholm, de första automatiska pollarna i Sverige

2



Funktionsprinciper - automatiska pollare

Illustrationen ovan visar ett exempel med en kontrollerad enkelriktad passage

Illustrationen ovan visar ett exempel på en dubbelriktad passage, kontrollerad i en riktning och fri i den andra

En sänkbar pollares enda nackdel är att den kan befinna sig
i en “död” vinkel för den som kör det fordon som skall
passera.

För de som är medvetna om detta är det inget problem,
men vid publika accesskontroller bör de passerande alltid
styras av trafikljus.

Före och efter pollarna skall det alltid ligga magnetslingor
som säkerställer att pollarna inte går upp när något fordon
befinner sig över magnetslingorna.

Innan pollarna går upp igen skall dessutom rött ljus tändas
i trafikriktningen.

Det finns många typer av passager:
- Enkelriktade, kontrollerade eller fria (bild ovan).
- Kontrollerad infart med fri utfart (illustration nedan).
- Kontrollerad infart och kontrollerad utfart.

Utforming och placering av slingor, trafikljus och styr-
centraler anpassas utifrån de olika trafiksituationer som skall
regleras.
Pollarna kan naturligtvis öppnas med all modern teknik;
radio, kodlås, kortläsare, beröringsfria läsare, nummer-
skyltsläsare eller GSM.
Kontakta oss för hjälp eller förslag.
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Automatiskt nedsänkbara pollare - Generation 6

Vendome (rostfri) ø250 h750

Generation 6 är en serie pollare baserade på Urbacos
ursprungliga koncept med “monoblock”, vilket innebär ett
fåtal rörliga men mycket kraftiga delar i gjutlegering:

- Fundament gjutet i ett stycke, med gliddetaljer och
inbyggda mekaniska stöd.

- Fundamentets demonterbara överdel gjutet i ett stycke
och försett med glidring.

- Den gjutna rörliga pollaren sitter i en gjuten kraftig
pollarvagn som glider i det kraftiga fundamentet.

Detta gör pollarna mycket kraftiga och tester har visat att
med diameter 250 mm klarar de en påkörning av en
medelstor bil i 50 km/h.

Generation 6 drivs med pneumatik, elektromekanik eller
hydraulik.

Pneumatiska och hydrauliska pollare finns
med diameter 200 eller 250 mm och höjd
ovan mark 500 eller 750 mm.

Utseendemässigt väljer man någon av gjut-
legeringsmodellerna Athena, Chateauneuf

eller Cylinder lackerade som standard i RAL
7016 (antracitgrå). Vill man ha något riktigt ele-
gant så går man på Vendome som är en gjut-
legeringspollare klädd med ett rostfritt ytskikt.
Vissa av modellerna går även att få med LED-
ring med rött fast sken som standard.

Två exempel på att pollare smälter in bra i olika miljöer

CylinderChateauneufAthena

Elektromekaniska pollare finns enbart med
diameter 250 mm och höjd ovan mark 580 mm.
Utseendemässigt finns de i utförande Cylinder
eller Vendome och alltid med röd LED-ring och
vit reflex.

För det viktiga förarbetet innan montaget finns
tillbehör som t ex engångsformar för fundament-
gropen samt prefabricerade magnetslingor.

Som standard, med positiv säkerhet, sänker sig
alla typer vid strömavbrott. Vill man inte detta
så finns negativ säkerhet som option, dvs
pollarna sänks inte vid strömavbrott. Värmare
ingår som standard.

Monoblock

Engångsform

Funktion

Pneumatik

Elektromekanik

Hydraulik

Prefab magnetslinga

Värmare
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Styrcentraler - Generation 6

City 3 är vår mest sålda
pelare, ca 1,6 m hög i
lackerat stål som stan-
dard, men kan även fås i
rostfritt utförande.

För accesskontroll med
dubbelriktad trafik finns
den i ett dubbelsidigt
utförande (se nedan).

City 5 (nedan) är en
enkel moduluppbyggd
pelare ca 1,4 m hög i
lackerat gjutgods.

City 6 är en pelare, ca
1,8 m hög i lackerat
stål med större panel
för extra utrustning.
Den finns även i
rostfritt utförande
samt i en variant med
trafikljus placerade i
en tilläggsmodul
högst upp.

Alla automatiska pollare styrs från någon form av central. I
centralen sitter alltid en logik. Beroende på funktion kan
det även finnas en kompressor, en eller flera hydraulpumpar
samt olika tillbehör beroende på önskade funktioner.

Alla pollare kan styras från centraler i skåp (till höger) av
olika storlekar beroende på antal och typ av pollare.

Accesskontroll med upp till 3 st pneumatiska pollare eller
elektromekaniska pollare styrs lämpligast från någon form
av manöverpelare eftersom dessa kan styra trafikljus och
även ha olika former av impulsdon monterade i fronten.
Alternativt kan även skåp användas men då helst med
separata trafikljus.

Accesskontroll i Malmö respektive Kalmar med pneumatiska generation 6 och dubbelsidiga City 3 styrcentraler

Till de hydrauliska pollarna används alltid centraler i skåp
eftersom de hydrauliska pumparna tar mycket plats.

5



Säkerhetspollare

Säkerhetsapplikationer framför Helsingfors Riksdagshus och Nokas i Stavanger

Säkerhetspollare finns i flera olika utföranden och
Urbaco har någonting för varje behov.

De är testade enligt ASTM 2656 (fransk mot-
svarighet till amerikanska DOS och engelska
PAS68).

En ensam pollare, ONE50, stoppar ett 6,8 ton
tungt fordon med en hastighet av 80 km i timmen
(50 mph). Detta benämns i dagligt tal K12.

En ensam pollare, ONE40, stoppar ett 6,8 ton
tungt fordon med en hastighet av 65 km i timmen
(40 mph). Detta benämns i dagligt tal K8.

En ensam pollare, ONE30, stoppar ett 6,8 ton
tungt fordon med en hastighet av 50 km i timmen
(30 mph). Detta benämns i dagligt tal K4.

Säkerhetspollare finns både i nedsänkbart
utförande och i fast utförande.

De nedsänkbara drivs alltid med hydraulik på
grund av sin tyngd.
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Säkerhetspollare
En säkerhetspollares uppgift är att stoppa ett tungt fordon
som kommer med hög hastighet. För att klara detta krävs
en stark stålpollare som i sin tur kan överföra kraften ned i
betongfundamentet.

Pollaren har en diamter på 325 mm, är 1000 mm hög ovan
mark, ca 1700 mm under mark och väger ca 1000 - 1200 kg
beroende på typ. Till detta kommer även ett stort kraftigt
armerat fundament (ingår inte) som gjuts enligt våra
anvisningar.

Pollaren höjs med hydraulpump och logik som placeras i
närliggande styrskåp, 800×1016×410 mm (B×H×D).

Eftersom även fasta pollare klarar normerna så går det att
blanda fasta och sänkbara för att minimera kostnaderna.

Avståndet mellan varje pollare kan vara upp till 1200 mm
enligt godkännandet.

Komplett pollare

Den fria öppningen mellan de fasta pollarna i illustrationen
ovan, när den automatiska pollaren sänks, kan alltså bli ca
2,7 m.

Öppnings- respektive stängningstid är i standard-utförande
ca 5 sekunder.

Under rörelse avger pollaren en varningssignal i ca 80dB.

Om så önskas kan stängningstiden sänkas till ca 2 sek om
utrustningen förses med “snabbstängning”.

Naturligtvis kan en säkerhetspollare förses med samma typ
av automatik som de normala pollarna typ Generation 6.

Trafikljus bör användas i applikationer med säkerhets-
pollare (speciellt vid automatisk manövrering).

PROJEKTERING

Kompletta projekteringsanvisningar inkl fundament-och
armeringsritningar ingår i produkten.

Kontakta Intergate för närmare information.
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Styrskåp och hydraulpump

Den fasta pollaren kan, i specialutförande,
monteras med ett djup på endast ca 40 cm.



Automatiskt nedsänkbara pollare - Luxor

Engångsform Styrskåp

Ventiler för olika säkerhet

Radiosändare

Luxor är Urbacos enklaste variant anpassad för
privata applikationer och anläggningar där man
inte ställer samma krav som på pollare av typen
Generation 6.

Det är en mycket elegant pollare som finns i tre
olika diametrar (200, 270 och 320 mm) samt i 3
olika höjder (600, 800 och 950 mm).

Den drivs med pneumatik och levereras med
antingen positiv säkerhet (pollarna sänks vid
strömavbrott) eller negativ säkerhet (pollarna
stannar i det läge som de befinner sig i vid
strömavbrottet).

Den rörliga delen är av stål med en topp av alu-
minium. Den är försedd med en gul LED-ring
som blinkar under rörelse och har dessutom
varningssignal. Den kan naturligtvis förses med

värmare.

Standardfärger är grå RAL7016 och röd RAL3002.

För den händige är det helt möjligt att själv montera enligt
den svenskspråkiga montagemanualen. En engångsform
som viks ihop på plats ingår och förenklar markarbetet.

Styrskåpet av stål, 800×600×250 mm (B×H×D) innehåller logik,
kompressor med tank samt radiomottagare som standard. Skåpet som
inte innehåller värmare bör monteras inomhus.
Logiken kan anpassas för två accesser, t ex separat in- och utfart om
så önskas.
För övervaknig av de passerande fordonen kan den givetvis också
förses med magnetslingor som säkerhet.

Förutom som automatiskt nedsänkbar pollare finns Luxor även som
fast och demonterbara pollare.
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Övervakning -  styrning av pollare

 Remote 
control
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Eftersom Urbaco sedan många år trafik-
reglerat i många städer så har man naturligtvis
även ett system för administration och över-
vakning.

SYGMA II (SYstem for the General Manag-
ment of Access) gör det möjligt att via modern
teknik övervaka och styra t ex de automatiska
pollarna, kamerasystem, beröringsfria kort och
snabbtelefon.

Systemet kan installeras i en eller flera arbets-
staioner i nätverk och består av många moduler,
de största är:

• GTC, som styr alla accesspunkter, övervakar
all utrustning och styr alla programmerade
tider.

• CASCAM, som hanterar databaser och styr alla
tillträdeskort.
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• Kommunikation mellan SYGMA och accesspunkterna
kan  ske på valfitt sätt.

• Fungerar lokalt, i nätverk eller via internet.

• Enkelt att uppgradera.

• Export av data till Word, Excel och XML är standard.

• Skapar pdf-filer som standard

• Full visuell kontroll över varje accesspunkt: pollare
uppe eller nere, pollare under rörelse, aktiverade mag-
netslingor eller felindikering.

• Listor på händelser, larm eller felrapporter.

• Kan använda de flesta databaser: AS/400, Oracle,
MySQL, SQL Server, Informix, DBase2 etc.

• Systemet kan hantera 65.000 accesser.

• Varje kortläsare kan hantera upp till 12.000 personer.

• Upp till 30 miljoner användare.

• Klarar 70 olika händelser och larm

• Upp till 320 miljoner händelser i arkivet



Manuellt nedsänkbara pollare

Demonterbara pollare
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Vendome (rostfri)
ø250 h750

De manuellt nedsänkbara pollarna är lika starka som de
automatiska. De finns med diameter 200 och 250 mm
samt med  höjd ovan mark 500 eller 750 mm.

De låses upp med “nycklar” och trycks sedan
ned till sitt bottenläge där de låses automatiskt.
Vid nästa upplåsning kommer de upp
automatiskt igen och låses i sitt toppläge.

De finns i gjutlegeringsvarianterna
Athena, Chateauneuf och Cylinder

samt dessutom i den eleganta
rostfria Vendome.

För enklare fundamentering finns
naturligtvis “engångsformar” även
till denna modell.

Exempel på olika “nycklar”

De demonterbara pollarna finns med ø 120 mm
med höjderna 500 och 750 mm. Med ø 200 och
250 mm finns de enbart 500 mm höga.

De demonterbara pollarna monteras i en Fixator®

som gjuts ner ca 25 cm i betong.

I Fixatorn sitter samma typ av lås som i de
manuellt nedsänkbara pollarna.

För att ta bort en demonterbar pollare låser man
upp den, vrider pollaren samtidigt som den lyfts
upp.

De finns i gjutlegeringsvarianterna Athena,
Chateauneuf  och Cylinder

Exempel på olika “nycklar”
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Fasta pollare

Distributionspollare

De fasta pollarna finns i många olika utföranden
och gjuts normalt ner i ca 30 cm betong.

De tre varianterna till höger tillverkas alla i lackerad
gjutlegering.

Arlesienne finns i 600 och 700 mm höjd.

Cylinder och Chateauneuf finns med ø 120, 200
och 250 mm samt med höjd 500 och 700 mm.

Exempel på andra utföranden i gjutlegering är
Acropole, Athena, Cabestan, Chant Elysées, De-
moiselle, Mistral och Rond a Boule.

I rostfritt finns Vendome i flera olika storlekar.
Arlesienne Cylinder Chateauneuf

Distributionspollare finns i två olika grundutföranden som båda
kan distribuera elektricitet och vatten på platser där man inte
har permanentanslutningar, t ex på torg.

För fast montage ovan mark används City 5 (bild till höger) i
olika höjder och med olika innehåll beroende på behov.

Genom att sätta de olika anslutningarna i en nedsänkbar pollare
(bild nedan) så erhåller man helt släta ytor när man inte behöver
använda anslutningarna.

Den nedsänkbara distributionspollaren har ø 320 mm och höjd
800 mm i uppkört läge. Den höjs och sänks på samma sätt som
de manuellt nedsänkbara pollarna på föregående sida.
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Elektricitet
2 till 6 st separata strömuttag med brytare
16 till 125A  230V eller 3-fas

Vatten
2 till 6 st uttag med antifrost system



Referenser

Projektering och Support

Intergate AB
Kilegatan 1, 452 33 Strömstad

Tel: 0526-60526  Fax: 0526-60533
www.intergate.se

Denna broschyr ser vi som en idégivare. Det mesta av det tekniska underlaget
kan ni sedan hämta på vår hemsida. Det ni saknar eller inte hittar får ni väldigt
gärna ringa oss om. Vi har de bästa kunskaperna för att hjälpa dig med ditt projekt.

Kontakta oss gärna på ett tidigt stadium om ni tänker pollare   -   det lönar sig.

Vi kan pollare och har installerat över 100 automatiska pollare, levererat över
100 halvautomatiska och över 500 demonterbara och fasta pollare.

Många av våra kunder vill vara hemliga för att inte avslöja hur allt fungerar och
detta respekterar vi naturligtvis.

Bland våra svenska kunder som köpt automatiska pollare nämner vi gärna:

• Göteborgs stad, Helsingborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad.

• Eslövs kommun, Kalmar kommun, Kungälvs kommun och Lunds kommun.

Bland våra Nordiska leveranser nämner vi gärna:

• Helsingfors stad och Helsingfors Riksdagshus.

• 9 olika anläggningar i Bergen, Stavanger och Oslo.

Dessutom har vi många villor på olika orter samt många hemliga anläggningar.


