
HAMMERGLASS® för
OkROSSbARA RutOR föR SäkRARE föRARMiLjö

föR GRävARE & HjuLLAStARE
Okrossbara rutor ger ökat personskydd och 
minskar risken för oplanerat driftstopp. Att sanera 
en hytt för glaskross tar flera dagar, med onödiga 
stilleståndskostnader som följd. 
Hammerglass® finns som ersättningsrutor till alla 
maskiner, med tjocklek anpassade efter rutstorlek 
och skyddsbehov. Prata med din serviceverkstad 
för att få rätt ruta till ditt behov.

RAbS-StAndARd
RABS är en samlingsbenämning på tester och 
certifieringar för godkända dolskydd. Förkortningen 
RABS står för R43, Axe test, Blast test och Stone 
test.
I explosionstestet detoneras 3 kg TNT från  
3 meters håll (motsvarar 100 kg TNT från 14 me-
ters håll). För att stå emot de tryck- och vakuum-
vågor som då uppstår bultas rutan fast i en 5 mm 
stålram, som i sin tur monteras i hyttens gallerfäs-
ten. För att klara R43-testet krävs att rutan är fri 
från optiska defekter, är kemikalierresistent samt 
att vindrutetorkarna inte orsakar repor (i en sandfri 
miljö).
RABS-systemet ersätter galler och laminerade 
rutor även vid  tungt rivningsarbete.

vAd äR HAMMERGLASS®?
Hammerglass® är en specialbelagd polykarbo-
natskiva, 300 gånger starkare än glas och i det 
närmaste okrossbar. Hammerglass® tål de flesta 
rengöringsmedel och kemikalier (t ex aceton) och 
står emot slitage från vindrutetorkare i normal ar-
betsmiljö. För arbetsplatser med mycket sand/grus 
i luften kan den kraftigare 12 mm Hammerglass-
rutan förses med offerfilm eller en 4 mm offerruta 
som föraren själv kan byta vid behov.

ORdER & LEvERAnS
Beställ Hammerglass-lösningar hos din maskinle-
verantör. Vi har flesta rutor finns i lager och skickar 
1-3 dagar efter beställning. Vi kan även åta oss 
montage med egna bilar/servicepersonal.

tillval
Skyddsrutor i Hammerglass® tillgängliga för grävmaskiner och hjullastare.  
Rutor i stålram är sprängtestade och RABS-klassade.

Hammerglass AB
Åkagårdsvägen 9, SE-269 71 Förslöv, SVERIGE
automotive@hammerglass.se, www.hammerglass.se
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SkyddSkLASS 3 - 
Ett SäkERHEtSkRAv
Allt fler investerar i säker förarmiljö. Finns risk för 
odetonerade explosiver eller stenar som kan träffa 
hytten, är alla arbetsgivare skyldiga att vidta åtgär-
der för att skydda sina anställda. En maskin där 
samtliga rutor är okrossbara får dessutom arbeta 
i miljöer där oskyddade fordon inte har tillträde. 
Framrutan är utrustad med RABS-system samt 
offerruta, övriga rutor med 12 mm Hammerglass. 
Nödutgången genom tak/bakruta är öppningsbar 
både från insida och utsida. 

Enligt Svemin skall alla maskiner i svenska gruvor 
vara utrustade med Skyddsklass 3. Enligt SBMI 
skall grävmaskiner som gräver i sprängsten ha 
RABS-nivå på framruta. Övriga maskiner skall vid 
behov utrustas med skyddsglas.

OptiMAL Sikt - OptiMAL SäkERHEt -  
OptiMAL dRiftSEkOnOMi
Föraren skyddas av en 12 mm Hammerglass-ruta 
monterad i robust stålram, som står emot stora 
stenar och kraftiga explosioner. För att skydda 
12-millimeters-rutan mot stenskott och slitage från 
vindrutetorkare, sitter ett patenterat system med 
en 4 mm Hammerglass offerruta framför denna. 
Systemet ersätter galler, ger föraren en trygg ar-
betsmiljö och eliminerar driftsstopp p g a krossade 
rutor.

Offerrutan är en slitageprodukt som byts vid behov 
(vanligen 1-2 gånger/år) till en rimlig kostnad.

HAMMERGLASS® SkyddSkLASS 3

•	 RAbS med offerruta
•	 tryggare arbetsmiljö
•	 Ersätter galler
•	 300 ggr starkare än glas
•	 Står emot 3 kg tnt från 3 meter
•	 Eliminerar risken för glasskross

LäS MER OM RAbS >>>

föR SäkRARE föRARMiLjöFöljer Arbetsmiljöverkets krav på förarskydd utifrån risknivå

väLj Rätt SäkERHEtSnivå

För säkrare förarmiljö, samt mot vandaldåd.
Originalrutorna byts till minimum 8 mm Hammerglass som monteras 
på samma sätt som originalrutan.

Framruta: 8 mm Hammerglass, hel eller delad
Övriga rutor: 8 mm eller 12 mm Hammerglass

Skyddar rutan i RABS-ramen vid stenknackning.

Framruta: Offerruta i 4 mm Hammerglass monteras på 
 RABS-ramen med korsvred

 Kan bytas på 10 minuter.

Vid enklare arbeten med risk för stenskott.
Oftast framruta och/eller sidoruta på grävare, hjullastare, traktor etc. 
Originalrutan byts ut till 8 mm Hammerglass, som monteras på samma 
sätt som originalrutan.

Framruta: 8 mm Hammerglass, hel eller delad
Bomruta: 8 mm Hammerglass

Vid arbete med risk för dolor, risk för explosioner från sidan, samt vid 
stenknackning eller risk för stenras.

Framruta: 12 mm Hammerglass monterat i sprängtestad  
 stålram, RABS-godkänd
Övriga rutor: 12 mm Hammerglass

Offerruta med 
klämram

RABS-ram med 
12 mm Hammerglass

SKYDDSKLASS 1

SKYDDSKLASS 2

SKYDDSKLASS 3

OFFERRUTA


