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ATA har VMS-vagnar i flera olika utföranden, både till försäljning och 
uthyrning. Våra VMS-vagnar är utrustade med batterier och hydraul 
aggregat för höjning-/sänkning av tavlorna och kan levereras med 
solpanel, bränsleceller och fjärrstyrning via GPRS. VMS-tavlorna erbjuder 
en driftsäker teknik med möjlighet till fri programmering av skyltarna som 
ger full frihet och möjlighet att anpassa budskapen. Vagnarna levereras 
inregistrerade som släpvagn och får då framföras i upp till 80 km/h.

Vår enklaste vagn, VMS-trailer City, är utrustad med en liggande VMS-
tavla med 80x64 pixlar för att bättre kunna hantera textinformation. 

VMS-trailer Standard är utrustad med två VMS-tavlor på höjden i ett 
mycket robust chassi tillverkat i rostfritt stål. 

Vi har även en VMS-vagn med portalarm som kan visa budskap över 
trafiken för att avsevärt minimera risken för upphinnande olyckor. 

VMS-trailer Standard med dubbla LED skyltar och integrerade L8H LED-förvarningslampor.

VMS-trailer City med liggande VMS-tavla
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Teknisk specifikation:
• Trailerkonstruktion i rostfritt stål.
• Multidrag med både kulhandske för bilar samt speciell  dragögla för tunga fordon
• Draget justerbart i höjdled, möjliggör att dras bakom olika typer av fordon
• Totalvikt ca 660kg (tillåten max. vikt 750kg)
• Parkeringsbroms
• Batteribackup 2 st. 12V/230Ah batterier
• Rostfri låda för batteri backup
• Hel automatiskt batteriladdare, 230V/12V/30A
• Kan utrustas med bränslecell och solpanel
• 12/24VDC för fordonsbelysning, sats med adapters för olika fordon ingår
• Hydraulsystem för höjning och sänkning av båda VMS-tavlorna
• Hydraulsystem för att höja och sänka vagnens stödben, minimerar det farliga 

arbetet runt och vid vagnen vid etablering
• Helt automatiskt justering av ljusintensiteten på de två VMS-skyltarna fotocell.
• 2 st. integrerade LED-lampor (diameter 200mm)
• Trådlös fjärrkontroll för styrning och programmering

VMS-trailer med en extra ”overhead panel” för förstärkt varning vid körfältsförändring.

Övre VMS-skylt
Specialtillverkad LED-skylt för svenska vägmärken.  
Möjlighet att visa t.ex. A20 – vägarbete samt E13 rekommenderad 
hastighet (30, 50, 70, 90).

Nedre VMS-skylt
Fritt programmerbar VMS-skylt med möjlighet att visa valfri text och 
trafiksymboler.  
Kan visa såväl statiska som rörliga bilder.

Teknisk data VMS-standard

Längd 4500 mm

Bredd 1700 mm

Höjd i transportläge  1900 mm

Höjd i driftläge 4000 mm

Vikt 660kg

Täthetsklassning IP 56

Driftstemperatur -20°C – +50°C

Teknisk data Övre VMS-skylt

Bredd 1050 mm

Höjd  1050 mm

Vägmärkesstorlek A20 Normal

Vägmärkesstorlek E13 600x600 mm

Färger Gul/Röd/Vit

Upplösning 48x48 px

Teknisk data Nedre VMS-skylt

Bredd 1355 mm

Höjd  1710 mm

Färger Gul/Röd/Vit

Upplösning 64x80 px

VMS-trailer Standard
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