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Viktig information

Se till att du noga läst igenom och förstått det som står i  
instruktionsboken innan du tar produkten i bruk!

Säkerhetsåtgärder och varningar återfinns i denna instruktionsbok och i vissa fall på 
produkten. Felaktig användning, service eller reparation av denna produkt kan medföra 
risker som resulterar i personskada eller dödsfall!

Denna instruktionsbok skall förvaras lättåtkomligt för användaren av produkten.

En ny instruktionsbok kan beställas från ATA Hill & SmithAB. 

De flesta olyckor i samband med användning, underhåll och reparation av produkt orsa-
kas av underlåtenhet att iaktta grundläggande föreskrifter och försiktighetsåtgärder. 
Olyckor kan ofta undvikas genom att möjliga risksituationer förutses. Användaren måste 
vara uppmärksam på föreliggande risker. Användaren måste även ha adekvat utbildning, 
nödvändiga kunskaper och utrustning för att kunna uppmärksamma sådana situationer.

ATA kan inte förutse varje upptänklig risksituation. Varningarna i denna instruktionsbok 
och på produkten är därför inte allomfattande. Om redskap, arbetsmetoder eller drift-
stekniker som inte uttryckligen rekommenderats av ATA används, måste du förvissa 
dig om att dessa inte innebär någon oacceptabel säkerhetsrisk för dig själv eller andra. 
Förvissa dig också om att produkten inte kommer att ta skada eller utgör fara genom de 
metoder för användning, smörjning, service eller reparation som du tillämpar.

Alla uppgifter, specifikationer och illustrationer som återfinns i denna instruktionsbok 
grundar sig vid utgivningstillfället tillgänglig information. Specifikationer och andra upp-
gifter kan när som helst bli föremål för ändringar. Sådana ändringar kan påverka produk-
tens underhåll. Se till att du har tillgång till fullständig och aktuell information innan du 
påbörjar arbete. Ditt närmsta ATA-kontor har alltid tillgång till aktuell information.
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Säkerhetsföreskrifter 
Att arbeta med MASS: 
MASS installeras normalt genom att använda en kranbil med lyftsax, eller personal med två stycken MASS lyftpinne. 
Använd inte hydrauliska redskap som riskerar att skada elementen. 

Använd gummihammare (inte hammare eller slägga) vid montering och demontering av  
element och vertikal MASS top tub. Kofot kan användas vid montering och demontering.

Dra/släpa aldrig elementen på vägbanan, detta kan skada dom friktionsskapande remsorna under elementen.  

MASS Monteringsgrupp: 
Installationsgruppens storlek bör hållas till ett minimum. 
Under inga omständigheter skall ensamarbete utföras. 

Exempel på sammansättning:
Monteringsledare 
Signalerare om kran används 
Kranoperatör 
Övrig personal

Om MASS
MASS är en fristående skyddsbarriär. Den är normalt sammansatt av standardelement med en nominell längd av 1,5 m. 
Dessa enheter kan sedan fogas samman för att få en skyddsbarriär. En 1,5 meterslängd har en vikt av cirka 50 kg. 
MASS ger ett skydd både för trafikanter och arbetande personal på plats. Systemet går snabbt att installera på grund 
av dess få delar och snabbkopplingssystem.

Testad och godkänd enligt SS-EN 1317-2:
Kapacitetsklass T2
Arbetsbredd W5 (<1,7m) (testlängd 63 m, förankrad i start- och slutsektionen) 
Skadeklass A

Tillverkad i galvaniserad stål

Dimension standardelement: (längd x bredd x höjd) 1500 x 500 x 420mm 
Höjd med MASS top tub 500 mm. Vikt cirka 50kg exkl. MASS top tub. 

Ytterligare delar:
MASS startsektion 
MASS slutsektion
MASS förankringsspik

Se www.ata.se för ytterligare delar och tillbehör.

MASS lyftpinne
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Installation
Vägbanan där barriären ska placeras ska vara så ren och plan som möjligt.

1.  Starta med att placera MASS startsektion (doppat element med två hål i gaveln, s.k ”hon del”)  
som första element.  
Placera första standardelementet precis bakom och skjut in den i startsektionen.  
Använd gummihammare vid behov.  
Förankra båda startsektion och första standardelement i vägbanan med tillhörande MASS förankringsspik.  
Det finns två hål per element. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Placera nästa standardelement precis bakom och skjut in den i föregående element. 
Rekommendationen är att montera högst fyra element i taget, detta för att lättare kunna montera MASS top tub 
ovanpå elementen. MASS stop tub låser elementen i varandra och ska monteras i start/slutsektioner samt standar-
delement. 
Upprepa detta tills barriärlängden uppnås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Avsluta med att skjuta in MASS slutsektion (doppat element med två utstickande rör i gaveln, s.k ”han del” ) som sis-
ta element. Förankra båda slutsektion och sista standardelement i vägbanan med tillhörande MASS förankringsspik. 
Det finns två hål per element.

MASS förankringsspik
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Avetablering 
Efter avetablering av Massguard ska samtliga förankringshål i vägbanan återställas. Återställning förankringshål:

 
1. Återfyll med lämpligt obundet bärlager till underkant bundet bärlager. Återfyll i omgångar och packa där emellan.  

2. Applicera bitumenprimer på borrhålets asfaltskanter. Spraya och använda även lämplig typ av pensel för att  
säkerställa att primern fäster runt hela asfaltsväggen.  

3. Fyll med XPhalt kallasfalt. Återfyll i omgångar och packa där emellan.  

4. Applicera asfaltsportätare.  
OBS! Planera arbetet.   
Exempelvis att röra om asfaltsportätaren för att sedan hälla över den i passande mängd i separat burk.  
Följ leverantörens manual i övrigt.
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Hela vår verksamhet bygger på ett  
gemensamt mål – att värna om liv 
I Sverige finns det över 140 000 km väg som ständigt utvecklas och moderniseras.
ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar till kunder som alla har ett 
och samma mål – att värna om liv.

Vare sig det handlar om ett vägmärke, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller  
vägräcken så har vi lösningarna. Tillsammans jobbar vi för att utveckla säkerheten och  
skapa tryggare miljöer – for the love of lives™


