
Färdigmonterade signaler 
sparar tid och pengar 
När montering av signaler kommer på tal, ser många ett omfattande 
inkopplings-scenario framför sig. Det är synd eftersom signalmontering 
varken behöver vara svårt eller tidskrävande. I alla fall inte om du 
väljer Infranords paketsignaler. 
Infranords prefabricerade paketsignaler sparar både tid och pengar eftersom 
en stor del av arbetet som normalt görs ute i fält, redan är förberett och 
utfört i vår verkstad i Nässjö.   

Paketsignaler – så fungerar det
Paketsignaler innebär att vi monterar kompletta signaler med rörfäste, 
justerled, lyktenhet med färgfilter, lampa och skugghuv, toppfäste samt 
komplett bakgrundsskärm. Signalerna ljusbild justeras i vertikal linje och 
anpassas för montage i rörstolpe, linjestolpe, snedsträva, bryggstolpe 
eller brygga. 
     En stor fördel med att välja paketsignaler är att de är färdiga att slut-
montera ute vid järnvägen i din anläggning. Att du får ett fast pris är 
ytterligare ett plus liksom den höga leveransprecisionen. För att undvika 
skador vid transporten från verkstaden, transporteras signalerna i en 
specialutformad bur.

Vad kostar det?
Vi erbjuder ett fast pris på produkten. 

Prefabricerade paketsignaler

www.infranord.se

   Vi har ett bra samarbete med
     verkstaden i Nässjö som 
levererar ett antal nyckelfärdiga 
enheter för el, signal och telear-
beten. Deras senaste produkt, 
färdiga paketsignaler, är en bra 
lösning eftersom den både sparar 
tid, pengar och säkrar kvaliteten. 
Arbetsbördan lättas för samtliga 
inblandade. Fördelen börjar redan 
vid anbudskalkylering där verksta-
den ger ett pris på färdig enhet. 
Arbetsledare och tekniker behöver 
i sin tur inte plocka ihop delarna 
till signal vid beställning. Teknikern 
besparas tidskrävande montering 
av detaljerna eftersom paketsig-
nalerna levereras komplett i en 
leveranslåda. Sist men inte minst 
är priset förmånligt.“
Björn Hedström
Entreprenadingenjör 
(fd kalkylingenjör/anbudsansvarig)
Infranord Region Nord, Luleå

I samband med montering av paketsignaler erbjuder vi även: 

 Sabotageskydd för signaler
 Renovering av nedmonterade signaler

Tilläggstjänster Signalerna är färdiga 
att slutmontera ute vid 
järnvägen

Bra leveransprecision 

Fast pris
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Vill du veta mer, kontakta Infranord Components 
på components@infranord.se eller få mer information 
via din lokala Infranordkontakt.


