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UKNUSELIGE GLASSLØSNINGER
FOR SIKRERE FØRERMILJØ & TRYGGERE PRODUKSJON



UKNUSELIGE SIKKERHETSGLASS



DETTE ER HAMMERGLASS®

Hammerglass® er en sterk og slitasjebestandig polykarbonatplate, 300 ganger sterkere enn glass, og nesten uknuselig. Ham-
merglass-rutene er belagt med en tynn hinne av silisiumoksid som beskytter mot riper og slitasje. Overflatebehandlingen gir og 
en UV-beskyttelse på 99,96%, noe som gjør at materialet ikke bleknes eller på annen måte endrer sin optiske kvalitet over tid. 
Med sine totale egenskaper er Hammerglass® det klare valget for erstatningsruter i alle typer anleggsmaskiner.
Hammerglass AB er sertifisert etter ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og kan tillempe PPAP i alle prosesser. 
Vår konstruksjonsavdeling har spisskompetanse som vi gjerne stiller til rådighet for OEM.

LIVREDDER OG
SPAREGRIS.
Hammerglass AUTOMOTIVE tilbyr et helt batteri av uknuselige beskyttelsesløsninger for 
sjåførens sikkerhet. Uansett om du jobber i miljøer der rutene er utsatt for påkjenninger og 
slitasje - eller hvis du trenger beskyttelse mot eksplosjoner og fallende steiner - har Ham-
merglass beskyttelsesløsningen for deg. Med over 10 års erfaring og tusenvis av installasjo-
ner i bagasjen, sikrer vi førerhyttene i alt fra gruve- og anleggsmaskiner til tog og utryknings-
kjøretøy.

I tillegg til å være et av markedets sikreste alternativer for et tryggere førermiljø, leverer Hammerglass 
uknuselige glassløsninger med ytterligere fordeler. Materialet gir med sine egenskaper en kostnads-
effektivitet i særklasse, da eieren ikke behøver å stoppe produksjonen på grunn av utskiftninger av 
ødelagte og slitte ruter. Hammerglass systemer med utskiftbare ScreenSaver-ruter og ScreenSaver-film 
bidrar ytterligere til færre vindusutskiftninger og minimalt med nedetid. 

DERFOR VELGER DU 
UKNUSELIGE RUTER FRA HAMMERGLASS.
• FØRERVERN I VERDENSKLASSE - 300 GANGER STERKERE ENN GLASS.

• EN OVERLEGEN DRIFTSØKONOMI UTEN KNUST GLASS.

• SPRENGNINGSTESTEDE ALTERNATIVER FOR DE TØFFESTE MILJØENE.

• LETTVEKTSKONSTRUKSJONER.

• EFFEKTIVE LØSNINGER TIL RIPEBESKYTTELSE.

• FORBEDRET HYTTEKOMFORT MED VARMEREDUSERENDE IR-GLASS.

• GITTERFRIE FØRERHYTTER MED FRI SIKT.

• ET STORT UTVALG PÅ DE FLESTE MODELLER PÅ MARKEDET.



FOR ALLE TYPER KJØRETØY



Hammerglass tilbyr løsninger med uknuselig sikkerhetsglass for en rekke forskjellige 
maskiner og kjøretøystyper. Uansett sluttbruker er løsningen basert på de samme prin-
sippene - trygge, uknuselige lettvektsløsninger for sikre førermiljøer. 

Hammerglass er den verdensledende leverandøren av skreddersydde sikkerhetsløsninger i både 
verneklasse 1, 2 og 3 innen de fleste forskjellige kjøretøys- og maskinkategoriene. Hammerglass 
leverer uknuselige lettvektsløsninger som alternativer til standardruter, panserglass og gittere. 
Hammerglass-ruter kan bestilles til de fleste vanlige typene maskiner, med tykkelse tilpasset rute-
nes størrelse og beskyttelsesbehov. Rutene monteres som originalruten og tåler både kjemikalier 
og vindusviskere. I tillegg krever ikke monteringen noen inngrep i kjøretøyets ramme - inngrep 
som påvirker kjøretøyets CE-merking.

DET USYNLIGE GITTERET.

PLANE ELLER FORMEDE RUTER. 
HVILKEN MODELL TRENGER DU?



STILL KRAV TIL RUTEN



Rikosjetter, fallende steinblokker, grener og ustabil last - en maskinfører uten beskyt-
telse lever et farlig liv. Med Hammerglass uknuselige vinduer i førerhytten, sikrer du 
arbeidsmiljøet for sjåføren.

Vi hos Hammerglass stiller beinharde krav til rutene våre, og som kunde bør du stille like høye 
krav - dette er jo faktisk et livsviktig spørsmål. Nedenfor har vi oppsummert forskjellige krav som 
bør stilles til en kjøretøysrute avhengig av miljøet den brukes i og hva den skal beskytte mot:

Motstandsdyktighet overfor oppripning - Ruten skal i vanlige driftsmiljøer ikke bli ripete. 
Hammerglass-rutene er belagt med en tynn hinne av silisiumoksid som beskytter mot riper og 
slitasje. I sandfylte miljøer anbefaler vi allikevel å legge en ScreenSaver beskyttelsesfilm på ruten.

Skarpe gjenstander - Ved steinknusing og metallopphugging kommer gjerne skarpe prosjektiler 
farende. Ruten skal motstå angrepene.

Store steiner - Ruten skal stå imot og beskytte sjåføren hvis store steiner slynges mot førerhyt-
ten i høy hastighet.

Trykkbølge - Ruten skal stå imot og forbli festet i sin innfatning i tilfelle en eksplosjon. Den skal 
ikke kunne trykkes inn av trykkbølgen eller suges ut av vakuumet som oppstår etter eksplosjonen. 
Hammerglass RABS-godkjente ruter er eksplosjonstestet og oppfyller Arbeidstilsynets og Statens 
Vegvesens krav til førersikkerhet.

Merk at Hammerglass utvikler ruter til forskjellige sikkerhetsbehov og i vernesklasser avhengig av 
det miljøet ruten skal brukes i. Dette betyr at alle rutene våre har forskjellige egenskaper og kan 
tilpasses forskjellige behov. Nøyaktig hvilken rute som passer til hver enkelt maskin velges ut fra 
gjeldende sikkerhetsbehov.

STILL BEINHARDE 
KRAV. DET GJØR VI!



SIKKERHETSNIVÅER

”Med Hammerglass har 
vi et vern som både  
redder liv og sparer  
penger for selskapet”



VELG RETT
SIKKERHETSNIVÅ.
Veiarbeid, gruve, steinbrudd, utrykning? Trenger du hjelp til å avklare hvilket vernenivå 
du trenger til kjøretøyet ditt?

Hammerglass AUTOMOTIVE tilbyr et omfattende program av uknuselige ruter med fokus på sikrere 
førermiljø. Våre løsninger bidrar til bedre personvern og mindre risiko for utilsiktet driftsstans med 
unødvendige stillstandskostnader. Nedenfor finner du en kort oversikt over verneklasser og sik-
kerhetsnivåer som gjelder for arbeid i risikofylte miljøer. 
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VERNEKLASSE 1
Bruksområde: Ved enklere arbeid med risiko for steinsprut
Vernetiltak: Originalruten byttes ut til Hammerglass
Monteres: På samme måte som originalruten
Vernespesifisering Frontrute: 8 mm Hammerglass, hel/delt
Vernespesifisering Bomrute: 8 mm Hammerglass

Ekstrautstyr: ScreenSaver-film til frontruten

VERNEKLASSE 2
Bruksområde: Et krevende førermiljø med risiko for steinsprut, fallende steiner og 
hærverk
Vernetiltak: Originalrutene byttes ut til Hammerglass
Monteres: På samme måte som originalrutene
Vernespesifisering Frontrute: 8/12 mm Hammerglass, hel/delt
Vernespesifisering Øvrige ruter: 8/12 mm Hammerglass

Ekstrautstyr: ScreenSaver-film til frontruten

VERNEKLASSE 3
Bruksområde: Ved arbeid med risiko for forsagere, risiko for eksplosjoner fra siden 
samt ved steinknusing eller risiko for steinras
Vernetiltak: Alle ruter byttes ut til Hammerglass, frontruten monteres i
sprengtestet RABS-godkjent stålramme
Monteres: Stålrammen monteres på førerhytten uten å foreta inngrep i kjøretøyets 
karosseri
Vernespesifisering Frontrute: 12 mm Hammerglass i RABS-ramme
Vernespesifisering Øvrige ruter: 12 mm Hammerglass

Ekstrautstyr: ScreenSaver-film til frontruten eller ScreenSaver-rute



RABS - SPRENGNINGSTESTET STANDARD

ScreenSaver-rute
4 mm Hammerglass

Klemramme
For ScreenSaver-rute

Hammerglass RABS-ramme
12 mm Hammerglass-rute  
i sprengningstestet stålramme

Øvrige ruter
12 mm Hammerglass

Evakueringsrute
12 mm Hammerglass



Verneklasse 3 er den mest komplette verneklassen og er beregnet på arbeid som inne-
bærer store risikoer for sjåfører og kjøretøy. For å oppnå Verneklasse 3, må et antall 
sikkerhetskriterier være oppfylt. Nedenfor forklarer vi hvordan du utstyrer kjøretøyet 
ditt for maksimal beskyttelse i Verneklasse 3. 

Krav til Verneklasse 3 

• Frontruten er RABS-klassifisert, noe som betyr at maskinens originalrute byttes ut til en 12
mm Hammerglass-rute montert inn i en eksplosjonstestet stålramme.

• Alle andre øvrige ruter i førerhytten må være i 12 mm Hammerglass.

• Førerhytten må tilby en rømningsvei via en evakueringsrute. Denne skal kunne nås av sjåfø-
ren ved et mulig steinras som stenger for andre utganger. Evakueringsruten må også kunne
åpnes utenfra.

DETTE ER RABS.
RABS er betegnelsen for kjøretøysruter som viser at rutene oppfyller en kombinasjon av interna-
sjonale standarder for sikkerhet. Ved å bruke en RABS-klassifisert løsning, Arbeidstilsynets og 
Statens Vegvesens krav til personbeskyttelse oppfylt når det gjelder arbeid med steinknusing, 
og der det er risiko for forsagere eller fallende steiner.

For å kunne merkes som RABS Approved, må rutene ha bestått alle de fire testene nedenfor. Hammerglass 
12 mm i stålramme oppfyller kravene for RABS.

HELSE OG SIKKERHET. 

R43
ECE Regulation No.43 (R43). Omfattende serie med tester for kjøretøysglass, 
bl.a. ripebeskyttelse, UV-beskyttelse og tøyningsgrad. Obligatorisk for alle kjøretøy.

AXE
Skarp gjenstand (EN 356, P8B), der ruten har motstått 72 slag med en maskinmon-
tert øks uten at øksen har trengt gjennom glasset.

BLAST
Trykkbølge ved detonasjon (EN 13124-2, EXR 2), der 3 kg TNT har blitt detonert 3 
meter fra ruten. Ruten monteres i stålramme for ikke å kunne trykkes inn i førerhytten.

STONE
Tung gjenstand i stor hastighet (EN 15152-2), der et 1 kg tungt aluminiumsprosjektil 
har blitt skutt mot ruten i en hastighet på 450 km/t med en 90 graders vinkel mot 
skuddet. Dette tilsvarer en stor stein i høy hastighet. 
FOPS Falling Object Protective Structure/FOG Falling Object Guard (EN ISO 3449, 
ISO 10262, ISO 8083). En test der produktløsningen kjøles ned til en temperatur 
på -18°C før en 227 kg tung stålsylinder slippes ned på ruten fra 5,2 meters høyde 
(tilsvarer en kraft på 11.600 Joule).
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SCREENSAVER-RUTER & SCREENSAVER-FILM



Under utviklingen av Hammerglass uknuselige ruter, har vi hatt søkelyset på et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø og færre driftsforstyrrelser. Våre ruter beskytter mot enorme på-
kjenninger men kan, akkurat som glass, ripes opp når du arbeider i tøffe miljøer. Derfor 
har vi kommet opp med to unike, utskiftbare løsninger til beskyttelse mot riper, og som 
garantert gir positive effekter for driftsøkonomien.

Hammerglass overflate er sterk men vil ikke vare evig. Selv om ruten vil gi sjåføren effektiv beskyt-
telse i mange år fremover vil overflaten bli slitt, siden maskinen brukes i belastende miljøer, slik 
som for eksempel steinbrudd eller miljøer med mye sand. Slitasje får rutens siktegenskaper til å 
forringes, noe som til slutt fører til at den må skiftes ut for å opprettholde sikten. Siden vi vet at 
nedetid er kostbar, har vi utviklet to ripebekyttelsesløsninger som reduserer problemet med ripete 
frontruter til et minimum.

ScreenSaver beskyttelsesfilm - for alle Hammerglass frontruter

Hammerglass ScreenSaver beskyttelsesfilm er en ekstra beskyttelse som forlenger levetiden på 
Hammerglass-ruten og skaper optimale forutsetninger for å beholde den optiske kvaliteten for 
føreren. ScreenSaver beskyttelsesfilm minsker slitasjen samt effekten av riper og merker etter 
steinskudd, men skal imidlertid ikke forveksles med Hammerglass-rutenes beskyttende overflate-
belegg. ScreenSaver-filmens unike, elastiske oppbygging gir best mulig beskyttelse for ruten bak 
filmen. Foruten å være motstandsdyktig mot yttre skader, har beskyttelsesfilmen også selvlegende 
egenskaper. ScreenSaver-filmen er en forbruksvare. Når filmen er tilstrekkelig nedslitt, byttes den 
ganske enkelt ut. Avhengig av slitasjegraden må ScreenSaver-filmen byttes ut med ulike tidsinter-
valler. Hammerglass ScreenSaver beskyttelsesfilm er kun godkjent i kombinasjon med Hammer-
glass, og ikke med andre materialer.

ScreenSaver beskyttelsesrute - for RABS-rammer

Støvete miljøer, steinknusing og hyppig steinsprut sliter hardt på maskinens ruter. Hammerglass 
ScreenSaver beskyttelsesrute i 4 mm Hammerglass er beregnet på å beskytte den kraftigere 
12 mm ruten i RABS-rammen, og er et rent slitasjeprodukt - akkurat som tennene i skuffen. Den 
patenterte ScreenSaver-ruten leveres med fuktighetsabsorbent langs ytterkanten, og monteres på 
RABS-rammen. En gummitetning sitter tett mot rammen og hindrer vann fra å trenge inn mellom 
ScreenSaver-ruten og RABS-ruten. Ruten er enkel å fjerne når den ikke brukes, og den er lett å 
skifte ut når den skades av steinsprut.

EFFEKTIV BESKYTTELSE 
MOT RIPER.



KOMFORT & DRIFTSØKONOMI

”Jeg sparte 10 000 kr på 
ett år bare ved å bytte til 
IR-ruter...



Produksjonsstans, høye drivstoffkostnader og et upraktisk arbeidsmiljø. Det er tre av 
flere problemer som Hammerglass-produktene kan bøte på - i tillegg til å redde liv.  

Unngå nedetid for utskiftninger av glass

Hammerglass-produktene er ikke bare ment til å redde liv uten bidrar også til å forbedre selska-
pets driftsøkonomi. Mange maskiner er i drift i tøffe miljøer der utskiftninger av glass er en del 
av hverdagen. Dessverre medfører hyppige glassutskiftninger nedetider, noe som igjen raskt 
medfører store kostnader for selskapet. Med Hammerglass i førerhytten unngås mange vindusut-
skiftninger og hvis du velger å supplere standardruten med offerfilm eller offerrute (for RABS), er 
nedetiden minimal.

Halvert solvarme med IR-ruter

Hammerglass IR (InfraRød) fjerner 45–55% av de innkommende solstrålene. Rutene leveres i 
Hammerglass IR med grønn eller grå tone. Den svake toningen må imidlertid ikke forveksles med 
vanlige tonede bilruter. Når IR-rutene fremstilles, tilsettes et stoff som absorberer solens infrarøde 
stråler (varmestrålingen) uten nevneverdig reduksjon av lysinngangen (ca 10%). Denne effekten 
er tydelig merkbar hvis man tester strålingsvarmen med en IR-lampe. Der en vanlig rute har full 
gjennomstråling, er dempningen svært effektiv i IR-rutene. 

IR-glassene har samme ytelse som vanlig Hammerglass når det gjelder styrke, kjemikalie- og ripe-
bestandighet. IR-ruter kan monteres på alle ruter unntatt frontrutene.

Reduserte dieselkostnader

De fleste nye maskiner har klimaanlegg, men klimaanlegg bruker mye diesel og selv om det står 
på fullt, blir det svært varmt på den delen av kroppen som treffes av solstrålene. Med Hammer-
glass IR blir klimaet i førerhytta mer behagelig og dieselkostnadene vil bli vesentlig redusert.

Et eksempel fra virkeligheten

Pentti Lappalainen driver en stor torvproduksjon utenfor Vasa i Finland. Sommeren 2012 gjorde 
han et eksperiment: På den ene av to identiske Åkerman E-serie gravemaskiner, ble det montert 
Hammerglass IR-glass i samtlige ruter i hytta. Maskinene hadde samme arbeidsoppgaver og 
kjørte omtrentlig like mange timer. Gravemaskinen med IR-glass hadde 10.000 kr lavere diesel-
forbruk enn den med vanlig glass. Et godt eksempel på store sparemuligheter!

KOMFORT OG  
DRIFTSØKONOMI.



AUTOMOTIVE
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UNBREAKABLE.

INFRASTRUKTUR
REISESENTER · STØYSKJERMER · LESKUR · GANGTUNNELER · BROER · TAK

BESKYTTELSESSKJERMER · DEKKPROFILER · REKKVERK · MEDIA

EIENDOM
VINDUER & DØRER · BALLISTISK BESKYTTELSE · EKSPLOSJONSBESKYTTELSE · TAK · REKKVERK

SIKKERHETSINNREDNING - UKNUSELIGE SPEIL

AUTOMOTIVE
SIKKERHETSRUTER · EKSPLOSJONSTESTEDE RUTER · VARMEREDUSERENDE RUTER

SCREENSAVER-RUTER · SCREENSAVER-FILM

Hammerglass AS · Dronning Mauds gate 15 · NO-0125 Oslo, NORGE
automotive@hammerglass.no  ·  +47 917 83 309  ·  www.hammerglass.no


