
Mobilt  
områdesskydd



F2 Super Medium
F2 Super Medium är en lätt byggpanel för dig som behöver ett 
tillfälligt områdesskydd till låg kostnad. Panelen levereras utan 
fästbygel i ovankant.

Specifikationer:
Vertikaltråd: 2,5 mm  Horisontaltråd: 2,5 mm
Vertikalrör: 40x1 mm Horisontalrör: 27x1 mm
Mått (bxh):  3500x2000 mm Vikt:   11,5 kg

Art. nr. 30021001 F2 Super Medium, byggpanel
Art. nr. 30021002 F2 Super Medium, komplett inkl. fot och skarvklämma
Art. nr. 30021003 F2 Super Medium, i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Byggpaneler
Samtliga av våra byggpaneler är gjorda av förgalvaniserat material för långvarigt korrosionsskydd under alla 
väderförhållanden. Rören svetsas 360° och varje tråd svetsas individuellt på ramen. Detta ger panelerna hög 
kvalitet och lång livslängd.

Ett mobilt områdesskydd fungerar som en tillfällig markör för avgränsat område och kan användas för många olika 
ändamål som till exempel publik- och trafikdirigering eller skydd mot stöld, olyckor och skadegörelse. 
 Med våra mobila enheter erbjuder vi skräddarsydda lösningar med hög kvalitet för alla typer av tillfälligt 
områdesskydd. I det breda sortimentet av paneler, grindar kompatibla med ID06, samt olika tillbehör, hittar du en 
lösning för varje temporärt säkerhetsbehov. 

F2 Medium
F2 Medium är vår mest sålda panel. Det är en kraftigare panel  
som passar utmärkt för att avskärma t. ex. byggarbetsplatser  
eller parkeringar. 

Specifikationer:
Vertikaltråd: 2,5 mm  Horisontaltråd: 3 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh):  3500x2000 mm Vikt:   13 kg

Art. nr. 30021004 F2 Medium, byggpanel
Art. nr. 30021005 F2 Medium, komplett byggpanel inkl. fot och skarvklämma
Art. nr. 30021006 F2 Medium, komplett i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Lätt och 

prisvärd

Storsäljare



För optimal logistik 

och montering

F3
F3 har ett extra horisontellt rör på mitten för ökad stabilitet.  
Tack vare sitt robusta utförande passar denna byggpanel utmärkt 
för t. ex. uthyrning och i miljöer med tuffare hantering.

Specifikationer:
Vertikaltråd: 3 mm  Horisontaltråd: 3,4 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh):  3500x2000 mm Vikt:   17 kg

Art. nr. 30031001 F3, byggpanel
Art. nr. 30031002 F3, komplett byggpanel inkl. fot och skarvklämma
Art. nr. 30031003 F3, komplett i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Transportställ MP30
Transportera och förvara byggpaneler, fötter och skarvklämmor 
i samma ställ! Transportställ MP30 ger optimalt skydd mot såväl 
lager som transportskador och ökar därmed livslängden på 
materialet.  

Specifikationer:
Mått (bxl): 1120x3500 Vikt: 160 kg
Rymmer 30 byggpaneler med tillhörande fötter och klämmor

Art. nr. 31041001 Transportställ MP30
Art. nr. 31041003 Transportställ för utjämningspanel
Art. nr. 30021003 F2 Super Medium, i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma 
Art. nr. 30021006 F2 Medium, komplett i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma
Art. nr. 30031003 F3, komplett i transportställ.  
  30 paneler med tillhörande fot och skarvklämma

Passar till 
uthyrning

Öka livslängden på 

byggpanelerna

F3 Utjämningspanel
F3 Utjämningspanel är lika stabil som F3, men det kortare 
utförandet bidrar till att denna byggpanel är optimerad  
för såväl transport som montering av en person.

Specifikationer:
Vertikaltråd: 3 mm  Horisontaltråd: 3,4 mm
Vertikalrör: 40x1,2 mm Horisontalrör: 27x1,2 mm
Mått (bxh):  2200x2000 mm Vikt:   13 kg

Art. nr. 30031004 F3 Utjämningspanel, byggpanel



Kör- och gånggrindar
Ett mobilt områdesskydd behöver oftast även en grindlösning. Som komplement till vårt mobila stängsel 
erbjuder vi såväl kör- som gånggrindar för en säker och smidig in- och utpassering. Komplettera med anpassade 
styrfunktioner utifrån ditt specifika behov. 
 För att säkerställa lång livslängd är våra mobila körgrindar varmförzinkade och tillverkas som standard med 
profilfyllnad. Grindarna levereras provkörda och monterade på en stadig körplåt. 

Tål tuffa arbets-

och väderförhållanden

Skjutgrind Alpha 1
Skjutgrind Alpha 1 har en kraftig stålkonstruktion som tål tuffa arbets- och väderförhållanden. För optimal 
säkerhet är grinden utrustad med både fotoceller och klämskyddslister. Alpha 1 kan lyftas och flyttas med kran 
eller gaffeltruck. Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem.

Specifikationer:
Mått (bxh): 7800x2425 mm  Öppningsbredd: 6000 mm Fyllning: Profiler 20x20 mm Tillkoppling:  440 V – 10 A
Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör Överklättringsskydd: Tre rader taggtråd

Art. nr. 32110001 Skjutgrind Alpha 1

Automatisk Slaggrind
Automatisk Slaggrind är en prisvärd grind med snabb öppning och en stadig konstruktion. Grindbladen är 
monterade på helsvetsade stålprofiler med kraftiga gångjärn. För optimal säkerhet är grinden utrustad med 
både fotoceller och klämskyddslister. Slaggrinden kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. Komplettera 
med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem. 

Specifikationer:
Mått (bxh): 6250x2425 mm  Öppningsbredd: 5000 mm Fyllning: Profiler 20x25 mm Tillkoppling:  440 V – 10 A
Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör Överklättringsskydd: Tre rader taggtråd

Art. nr. 32100002 Automatisk Slaggrind

Stadig konstrukt
ion



För extra 
säkerhet!

Snabb öppning

Alphagate Quick Fold
Alphagate Quick Fold är en smidig och snabböppnande vikgrind som klarar hög intensitet på in- och 
utpasserande trafik. Grinden tar mindre utrymme än en traditionell slaggrind då grindbladen viks vid öppning. 
Grindbladen monteras på robusta stolpar med kraftiga gångjärn. För optimal säkerhet är grinden utrustad med 
både fotoceller och klämskyddslister. Alphagate Quick Fold kan lyftas och flyttas med kran eller gaffeltruck. 
Komplettera med styrsystem efter behov. Kompatibel med samtliga passersystem. 

Specifikationer:
Mått (bxh): 5470x2400 mm  Öppningsbredd: 5000 mm Fyllning: Profiler 25x25 mm Tillkoppling:  440 V – 10 A
Ytbehandling: Varmförzinkad, kan levereras i valfri RAL-kulör Överklättringsskydd: Hajtand

Art. nr. 32100001 Alphagate Quick Fold

Rotationsgrind Guardian PSGS3
Rotationsgrind Guardian PSGS3 används i miljöer där 
säkerhet är av största vikt. Den stadiga konstruktionen 
ger användaren fullt skydd. Grinden kan användas såväl 
i inomhus- som utomhusmiljöer. Dess konstruktion av 
galvaniserat epoxylackat stål tillsammans med vändkors i 
rostfritt stål bidrar till att grinden står emot korrosion väldigt 
bra. Guardian PSGS3 har ett tresektioners vändkors.

Specifikationer:
Mått (bxh): 1500x1382x2332 mm  Strömförsörjning:  230 V
Vikt: 650 kg Arbetstemperatur: -200 C – +650 
C 
Ytbehandling: Galvaniserat, epoxylackat stål med vändkors i rostfritt stål

Art. nr. 32120001 Rotationsgrind Guardian PSGS3



Mobil gånggrind
I miljöer där kraven på säkerhet är lägre kan det räcka 
med en enkelt konstruerad gånggrind i kombination med 
byggpanelerna. Grindbladet monteras med en vridled och 
levereras tillsammans med en låsring.

Specifikationer:
Mått (bxh):  1200x2000 mm Vikt:   F2 = 7 kg, F3 = 10 kg

Art. nr. 30021009 F2 Mobil gånggrind
Art. nr. 30031005 F3 Mobil gånggrind

Mobil panelgrind
När en större öppning än en mobil gånggrind behövs 
finns det möjlighet att komplettera byggpanelerna med 
hjul, låsring och vridled. Detta ger dig ökade möjligheter 
att föra in och ut fordon på det avgränsade området, 
utan att installera en automatisk grind. Denna lösning kan 
användas i de miljöer där kravet på säkerhet är lägre.

Art. nr. 31011016 Kompletteringssats till mobil panelgrind

Kravallstaket
Ett kraftigt och stabilt kravallstaket för tillfällig avspärrning. Staketet tål belastning och kan användas för allt från 
omdirigering av gång- eller biltrafik till avgränsning av arbetsplatser eller vid publika evenemang. Kravallstaketet 
levereras som standard varmförzinkat med profilfyllnad. Sektionerna monteras lätt samman med  krokar och 
öglor och staketet kan sedan vinklas efter önskemål.

Art. nr. 31051006 Kravallstaket

Robust kraval
lstaket

som tåler belastning



Grindhjul

Art. nr. 31011014 

Jordspett

Art. nr. 31011007 

Anti-lyft säkring

Art. nr. 31011011 

Fotplatta 500x700mm

Art. nr. 31011006 

Y-topp för taggtråd

Art. nr. 31011010 

Rak hållare för taggtråd

Art. nr. 31011009 

Taggtråd FZv, 250m/rle

Art. nr. 15011001 

Skarvklämma

Art. nr. 31011002 
Säkerhetsklämma 
Art. nr. 31011003

Verktyg för säkerhetsklämma 
Art. nr. 31011004

Jordspett med hylsa

Art. nr. 31011008 

Stag

Art. nr. 31011005 

Vridled till grind

Art. nr. 31011012 

Låsring till grind

Art. nr. 31011013 

Plaststöd, PVC, 26kg

Art. nr. 31011001 

Tillbehör, paneler
Komplettera till dina byggpaneler för ökad funktionalitet och säkerhet.
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Cami Gruppen AB är en av Sveriges ledande aktörer inom 
områdesskydd, automatik och passersystem. Verksamheten 
bygger på kvalitetssäkra produkter och hög kompetens. Vi 
strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för dig som 
kund och tack vare våra engagerade medarbetare kan vi hålla 
såväl bra service som korta ledtider. 

Cami Gruppen AB levererar områdesskydd och automatik i 
hela Sverige och med våra egna montörer utför vi dessutom 
entreprenad och servicejobb i Skåne och Halland.

Vår vision är att skydda egendom och utemiljöer och göra livet 
säkrare för dig som vistas i dem.  

Marknadsledande på automatik
Vi på Cami Gruppen är en av Sveriges ledande aktörer som utvecklar och 
tillverkar automatik och passersystem. Vi har ett komplett reservdelslager 
till all vår automatik och kan leverera till dig inom 24 timmar. Detta för att 
säkerställa en problemfri vardag för dig som kund. Med våra installatörers 
specialkompetens har du tillgång till support och du kan känna dig trygg  
med att hjälp alltid finns till hands om något behöver bytas ut eller repareras. 


