SVENSKTILLVERKAD
LÄTT ATT MONTERA

HASTIGHETSDÄMPANDE
LJUSSTARK DISPLAY

INNOVATIV TEKNIK
CE-GODKÄND

Det enkla sättet att öka
säkerheten i trafiken
Pacetell hastighetsdisplayen dämpar effektivt farten

FART ÄR
FARLIGT
på alla platser där människor och fordon möts.

En människa som blir påkörd kan skadas allvarligt även i ganska
låga hastigheter. Både bromssträckan och kollisionskraften ökar
med kvadraten på hastighetsökningen, så varenda km/h som farten
kan sänkas är värdefull. Våra erfarenheter visar att Pacetell sänker
hastigheten med i snitt 20 %. Det kan faktiskt innebära skillnaden
mellan liv och död.

PACETELL HASTIGHETSDISPLAYEN
HELT PRODUCERAD I SVERIGE I MODERN TAPPNING

Pacetell är inte den
första hastighetsdisplayen
på marknaden.

Det är precis det som är poängen: Vi har tagit en beprövad funktion
men stöpt om den i ett modernt, innovativt paket baserat på den
senaste tekniken. Och kostnaden är lägre än du förmodligen tror, trots
att både utveckling och tillverkning sker i Sverige.

PACETELL ORIGINAL
En toppmodern radarbaserad hastighetsdisplay och Sveriges mest
sålda ”Din Fart-skylt”: När hastighetsgränsen överskrids visas
fordonets hastighet med blinkande röda siffror. Lätt och enkel
att hantera. Drivs med ett uppladdningsbart batteri eller genom
inkoppling på elnätet, men kan även utrustas med solceller. På listan
över extrautrustning finns också logg, blinkljus och en rad olika
skyltar. Utvecklad och tillverkad i Sverige.

PACETELL MINI
En radarbaserad hastighetspåminnare och Sveriges första ”Sakta
Ner-skylt”: När ett fordon överskrider fartgränsen visas texten
“SAKTA NER” med blinkande röda bokstäver. Nättare och lättare än
PaceTell Original men med exakt samma höga kvalitet. Förberedd
för fast inkoppling på elnätet, men kan även utrustas med ett
uppladdningsbart batteri. Utvecklad och tillverkad i Sverige.

Vi tackar för förtroendet!
Pacetell lanserades andra halvåret 2016. Första kunden var en vägförening i
Kungsbacka. Sedan dess har det rullat på snabbt. Idag ökar Pacetell säkerheten
på hundratals vägar, byggarbetsplatser och fabriksområden, och bland våra
nöjda kunder finns bl a SAFEROAD samt en lång rad kommuner och
vägföreningar runt om i vårt avlånga land.

INFORMATION PACETELL ORIGINAL
Visar med röda ljusstarka siffror fordonets hastighet
när inställd hastighet överskrids. Drivs med batteri
som medföljer eller batterieliminator för inkoppling
till nätspänning. Inställning görs enkelt med ett par
knapptryckningar. Allt inbyggt i ett pulverlackat låsbart
aluminiumskåp, displayfönster i okrossbart makrolonplast
vilket tål slag, stenkastning och luftgevärsskott. Monteras

med medföljande stolpfästen för stolpdiameter 48–60mm.
Med leveransen följer också ett stöldskydd/skruvlås som
låses med hänglås (hänglås medföljer ej). En vikt på
drygt 4 kg gör montaget enkelt. Displayen är försedd med
4 st M6 gänghål för montering av standardskylt, eller
kundanpassad frontskylt.

PT LOGG
Kan monteras i Pacetell
Original. Mäter antal fordon
och lagrar hastigheten.

EXTRAUTRUSTNING
PT ORIGINAL

PT STANDARDSKYLT
5 standardutföranden
Stl 450x750 mm.

PT SOLCELLSYSTEM
Solcellspanel, stolpfästen
och anslutningskabel

PT UNIK SKYLT
Ert eget budskap.
Stl 450x750 mm.

PT BLINKLJUS
Blinkljus, stolpfästen
och anslutningskabel.

INFORMATION PACETELL MINI
När bilisten kör över gällande hastighet blinkar texten
SAKTA NER med ljusstarka bokstäver. Detta är ju den
primära informationen bilister som kör för fort behöver,
just uppmärksammas på att man kör för fort. Hur fort man
kör är egentligen sekundärt. Man ställer enkelt in värdena
man vill ha med en Android-telefon. PaceTell MINI är i
första hand utvecklad för att kopplas in till direktström
men går att få med batteridrift om man köper till en
batterilåda inkl. batteri. Stolpfästen ingår till stolpdiameter
48–60 mm. En frontskylt ingår i priset, välj mellan

RADAR eller SAKTA NER. Vikten är ca 2,2 kg
utan batterilåda och den är mycket smidig att
hantera.

Skyltar att välja mellan
som ingår i priset.

PT MINI BATTERILÅDA
Batterilåda som gör det möjligt att driva displayen
med batteri. Innehåller pulverlackerad låda med
lås, batteri och batteriladdare. Vikt: 1,8 kg.

EXTRAUTRUSTNING
PT MINI

SNABBA LEVERANSER (men självklart inom hastighetbegränsningarna)
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