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foR GRAvEMASkinER & HJULLAStERE
Uknuselige ruter gir økt personvern og minsker 
risikoen for uplanlagte driftsstopp. Å sanere en 
førerkabin for knust glass tar flere dager, og med-
fører unødige stillstandskostnader.  
Hammerglass® fås som erstatningsruter til alle 
maskiner, med tykkelsen tilpasset etter rutestørrel-
se og vernebehov. Snakk med ditt serviceverksted 
for å få riktig rute til ditt behov.

RABS-StAndARd
RABS er en samlingsbetegnelse på tester og ser-
tifiseringer for godkjent eksplosjonsvern. Forkor-
telsen RABS står for R43, Axe test, Blast test og 
Stone test. 
I eksplosjonstesten detoneres 3 kg TNT fra  
3 meters hold. For å motstå de trykk- og vakuum-
bølgene som da oppstår må ruten boltes fast i en 
5 mm stålramme, som i sin tur monteres i førerka-
binens gitterfester. For å klare R43-prøven kreves 
at ruten er helt fri for optiske defekter, er kjemikalie 
resistent, samt at vinduspusserne ikke fororsaker 
riper (i ett sandfritt miljø).
RABS-systemet erstatter gitter og laminerte ruter 
selv ved tungt rivnings arbeide.

HvA ER HAMMERGLASS®?
Hammerglass® er en spesialbelagt polykarbonat-
skive, 300 ganger sterkere enn glass og så og si 
uknuselig. Hammerglass® tåler rengjøring med de 
fleste kjemikalier (f. eks. aceton) og motstår slitasje 
fra vindusviskere i normalt arbeidsmiljø. 
For arbeidsplasser med mye sand/grus i luften kan 
den kraftigere Hammerglass-ruten utstyres med en  
4 mm offerrute (eller en offerfilm) som føreren selv 
kan skifte ut ved behov.

BEStiLLinG & LEvERinG
Bestill dine Hammerglass-løsninger hos din 
maskinleverandør. De fleste ruter er på lager og 
sendes 1-3 dager etter bestilling.

tilvalg
Beskyttelsesruter i Hammerglass® for gravemaskiner og hjullastere. 
Ruter i stålramme er sprengningstestet og RABS-godkjente.
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vERnEkLASSE 3 –  
Et SikkERHEtSkRAv
Flere og flere investerer i sikkert førermiljø. Er det 
fare for udetonerte eksplosiver eller steiner som 
kan treffe førerhuset, må alle arbeidsgivere ta 
ansvar for å beskytte sine ansatte. En maskin hvor 
samtlige ruter er uknuselige får dessuten arbeide i 
miljøer hvor ubeskyttede kjøretøy ikke får tilgang. 

Frontruten er utstyrt med RABS-system og offer-
rute, de andre rutene med 12 mm Hammerglass. 
Nødutgangen gjennom tak/bakrute kan åpnes 
både fra innsiden og utsiden. 

optiMAL Sikt - optiMAL SikkERHEt -  
optiMAL dRiftSØkonoMi
Føreren beskyttes av en 12 mm Hammerglass-rute 
montert i robust stålramme som tåler store steiner 
og kraftige eksplosjoner. 
For å beskytte 12-millimeters-ruten mot steinsprut 
og slitasje fra vindusviskere sitter et patentert 
system med en 4 mm Hammerglass offerrute foran 
denne. Systemet erstatter gitter, gir føreren et trygt 
arbeidsmiljø og eliminerer driftsstopp p g a knuste 
ruter.

Offerruten er et slitasjeprodukt som skiftes ved be-
hov (vanligvis 1-2 ganger per år) til en rimelig pris.

HAMMERGLASS® vERnEkLASSE 3

•	 RABS med offerrute
•	 tryggere arbeidsmiljø
•	 Erstatter gitter
•	 300 ganger sterkere enn glass
•	 Står imot 3 kg tnt fra 3 meter
•	 Eliminerer risikon for glassbrudd

LES MER oM RABS >>>

foR SikRERE fØRERMiLJØAngitte sikkerhetsnivåer følger Arbeidstilsynets krav på førersikkerhet

vELG RiktiG SikkERHEtSnivå

For et sikrere førermiljø, og mot vandalisme.
Originalrutene byttes ut til 8 mm Hammerglass, som monteres på samme 
måte som originalruten.

Frontrute: 8 mm Hammerglass, hel eller delt rute
Øvrige ruter: 8 mm eller 12 mm Hammerglass

Beskytter ruten i RABS-rammen ved pigging.

Frontrute: Offerrute i 4 mm Hammerglass monteres på 
 RABS-rammen med krysshåndtak

 Kan skiftes på 10 minutter.

Ved enklere arbeid med risiko for steinsprut.
Som oftest frontruten og/eller sideruter på gravemaskiner, hjullastere, 
traktorer osv. Originalruten byttes ut til 8 mm Hammerglass, som 
monteres på samme måte som originalruten.

Frontrute: 8 mm Hammerglass, hel eller delt rute
Siderute: 8 mm Hammerglass

Ved arbeid med risiko for udetonerte sprengstoffer, risiko for eksplosjoner 
fra siden, samt ved pigging eller risiko for steinras.

Frontrute: 12 mm Hammerglass montert i sprengningstestet 
 stålramme, RABS-godkjent
Øvrige ruter: 12 mm Hammerglass

Offerrute med 
klemmeramme

RABS-ramme med 
12 mm Hammerglass

OFFERRUTE
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