
Nu finns det ett enkelt 
sätt att höja säkerheten  
på era byggplatser 

 » PaceTell hastighetsdisplay visar 
med röda ljusstarka siffror for-
donets hastighet när hastighets-
gränsen överskrids.

 » Majoriteten av förare sänker då 
farten och risken för allvarliga  
olyckor minskar betydligt

 » PaceTell hastighetsdisplay drives 
med ett uppladdningsbart 12 V LI-
ion batteri (upp till 6 veckors drift-
tid vid normal trafik.) Alternativt 
med batterieliminator för inkop-
pling till nätspänning. (batteri  
med laddare ingår i leveransen) 

 » Inställning av hastighetsgräns 
görs enkelt med en knapp- 
tryckning i intervallerna 3, 10,  
20, 30, 40, 50 km/tim.

 » Displaymodul och batteri är 
inbyggt i ett pulverlackat låsbart 
aluminiumskåp.

 » Displayfönstret består av 
okrossbar makrolonplast som tål 
slag, stenkastning och skott från 
luftgevär.

 » Skylten har texten DIN FART i gul 
reflekterande färg. 
 

 » Hastighetsdisplayen monteras 
med medföljande stolpfästen  
för stolpdiametrar 48 – 60 mm

 » Dimensionerna 400 x 450 x 60 
mm samt en vikt på lite drygt  
4 kg gör montaget enkelt.

 » Med leveransen följer också ett 
stöldskydd/ skruvlås som låses 
med hänglås ( hänglås ingår ej )

 » Skåpet är försedd med 4 st  
M6 gänghål för montering av 
kundanpassad frontskylt.
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Snabba leveranser
Eftersom vi tillverkar och producerar våra produkter i Sverige styr vi också produk-
tionen så normalt tar det aldrig mer än ett par dagar för en leverans. Vid större antal 
så får ni leveransdatum i offerten.
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Nu kostar det bara 17.900 kr att 
sätta upp en hastighetsdisplay.
En skylt som visar fordonets hastighet leder i de flesta 
 fall till att en förare som kör för fort sänker farten. 
Det är alltså ett effektivt sätt att öka trafiksäkerheten. 
Problemet är bara att tekniken har varit kostsam.  
Men nu lanserar vi en helt ny typ av hastighetsdisplay, 
utvecklad och tillverkad i Sverige. Den är robust och 
tålig, enkel att sköta och kan förses med en rad olika 
tillbehör. Och priset är en bråkdel av vad du får betala 
för ett traditionellt system med samma funktion.

PACETELL ORIGINAL
Innehållande: Batteri, monteringsplatta, stolp-
fästen, skruvlås, batteriladdare. Montering-
sanvisning medföljer. Ni erhåller även support 
från vårt kontor under ordinarie arbetstider.

PT LOGG 
Monterad och klar i Pacetell original. 
Mäter antal fordon som kör förbi  
och lagrar hastigheten. 

PT SOLCELLSYSTEM
Inklusive solcellspanel, stolpfästen  
och anslutningskabel. 

PT BLINKLJUS
Inklusive blinkljus, stolpfästen  
och anslutningskabel.

PT STANDARDSKYLT 

Skylt i 5 standardutföranden 
Storleken 450mm x 750mm. De 
monteras enkelt med fyra skruvar 
som passar i Pacetells skyltfästen 
på framsidan.

PT UNIK SKYLT
Forma ert eget budskap. 
Storleken 450mm x 750mm. 
Monteras enkelt med antingen 
texten ovanför eller nedanför. 

TILLBEHÖR

VÅRA STANDARDSKYLTAR EXEMPEL PÅ KUNDSKYLTAR

EXTRAUTRUSTNING

PT BATTERI PT STOLPFÄSTEN

Innovativ teknik Hastighetsdämpande Svensktillverkad


