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Sikrere
byggepladser,
tryggere
mennesker...

Hele vejen
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Sikkerhed og innovation, siden 1998.
Lige siden starten i 1998 har vi hos BGFIX® sat fokus på sikkerheden på byggepladser - sikrere byggepladser, tryggere 
mennesker. Men udover indhegning og afspærring af byggepladser har vi udvidet og øger løbende vores sortiment af 
løsninger til byggepladser. Særligt fokus er på innovation med de nyeste tiltag som CantiDeck, betonspande, SafeWay 
aflæsningsplatforme mm.

Vi giver dig altid:
• Knivskarpe priser
• Lynhurtig levering
• Personlig service

Vi dækker hele Norden. 
Vi har mulighed for at levere store mængder af hegn mm. indenfor 0-3 
dage i hele Danmark og vi sikrer, at du som kunde får den rigtige løsning, 
der passer til netop dine behov.

Hovedlager Danmark: 
• Sydvestvej 67, 2600 Glostrup

Kontor Danmark:
• Brydehusvej 23, 2750 Ballerup

Sverige:
• Spjutvägen 7, 746 50 Bålsta, Stockholm
• Energivägen 11 A, 196 37 Kungsängen, Stockholm
• Teknikgatan 18, 434 37 Kungsbacka, Gøteborg
• Fjärås Industriväg 17, 439 74 Fjärås, Gøteborg

”Hver BGFIX’er går 
på arbejde med 
henblik på at yde 
den bedste service 
til kunden - det er 
sådan vi driver
firmaet!” 

    - Bruno Gunnarsson
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Byggepladshegn
Vi har alt hvad du skal bruge til at lave midlertidige afspærringer. Det kan være alt fra
at omdirigere trafikken på vejarbejdspladser til indhegning af et byggeområde.

AntiForce
Et af vores mest pålidelige og populære hegn. BGFIX® AntiForce har et bukket 

rør, der går rundt om tre sider, fastgjort til de nederste kanter med to forstær-

kede svejsninger. Derudover har hegnet det berømte AntiClimb-net og en ek-

stra stolpe i midten. Midterdelen tilføjer styrke og stabilitet, samtidig med at 

det gør det lettere for montøren med et ekstra greb. Perfekt til dig, der ønsker 

ekstra høj sikkerhed, og som gerne vil have hegnet videre til de efterfølgende 

projekter.

Gult er flot, sikkert og stilrent.
Egenskaber

• HxB: 2000 x 3500 mm
• Maske: 260 x 40 mm
• Farver: galvaniseret eller gulmalet
• Vægt: 16,4 kg
• Ingen svejsninger i toppen
• Tætmasket - AntiClimb
• Ekstra stolpe i midten
• Forstærkede svejsninger for neden
• På lager til omgående levering
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RoundTop & RoundTop Lav
BGFIX® RoundTop er et unikt byggehegn designet til at modstå 

byggepladsbehandling. Et enkelt stålrør løber langs alle tre 

sider og når hegnet er monteret er der en solid kontakt, der 

går fra det ene hegnsfod til den anden. De runde toppe gør, at 

hegnet kan falde ind i miljøet på en behagelig måde. BGFIX® 

RoundTop Lav er en version af RoundTop men med lavere høj-

de. Fungerer også rigtig godt som alternativ til publikumshegn.

Egenskaber

• HxB: 2000 x 3500 / 1100 x 3500 mm
• Maske: 260 x 100 mm
• Vægt: 12,4 / 9 kg
• Ingen svejsninger i toppen
• Forstærkede svejsninger for neden
• På lager til omgående levering

Vi tilbyder alt 
det du skal
bruge for at 
hegne din
byggeplads ind.
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Extreme trapezpladehegn

Byggehegn Basic og Basic+
BGFIX® Basic er et enkelt og let byggepladshegn, der tydeligt mar-

kerer byggeområdet. Hegnet er genkendeligt på dets firkantede 

design og de udragende hjørner i toppen. Et enkelt og prisvenligt 

hegn, der opfylder en fin sikkerhedsfunktion til alle tænkelige 

byggepladser. 

Basic fås også i den opgraderede model, Basic+, hvor de svejs-

te samlinger er forstærkede med en trekantsflig. Hegnet ligner 

næsten det samme som Basic, men Basic+ har dog lidt længere 

holdbarhed og styrke.

Egenskaber

• HxB : 2000 x 3500 mm
• Maske: 260 x 100 mm
• Vægt: 10,5 / 11 kg
• Enkelt og formålsmæssigt hegn
• Alle svejsninger er testet
• På lager til omgående levering

BGFIX®Extreme er et byggepladshegn ud over det sædvanlige 

med sin trapezplade og brede på kun 2,2 m. Extreme giver en 

usædvanlig høj grad af sikkerhed på byggepladsen. Dens tra-

pez metalplade giver robust indhegning, som ikke kan klatres 

og hindrer også indsyn bedre end fx hegnsnet.

Egenskaber

• HxB: 2000 x 2200 mm
• Vægt: 25,3 kg
• Kan ikke klatres
• Indsynshæmmende
• På lager til omgående levering
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Byggehegn Pakker á 105 m
Hos os kan du købe byggehegn i forskellige pakker til for-
delagtige priser.

En byggehegnspakke indeholder: 105 m byggepladshegn,

30 koblinger, 30 fødder og 1 palleramme.

Altid på lager og klar til omgående levering.

Byggehegn Tilbehør
Vi har alt det nødvendige tilbehør, når det kommer til  
byggepladshegn, alt fra indkørselslåge og elektriske 
foldeporte over skråstager og afstivning til net samt 
antiløftebeslag. For os er det vigtigt, at du som kunde 
føler dig tryg og tilfreds med din hegnsløsning.

Se alle tilbehør til byggepladshegn og
byggepladsen på side 28. 
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Færdige hegnsløsninger
Vi skræddersyer meget gerne en løsning der passer netop dine behov. Oftest er dette i 
form af noget tungt hegn, som billederne her viser eksempler på.

Nok en af de bedste løsninger der findes til tungt hegn. Klodsens design sikrer 

at hegnet ikke vælter, selv endda med lette bannere påmonteret, mens samtidig 

kræver den kun 50cm af byggepladsen. Fleksibiltet er en stor fordel med dette 

hegn, da det nemt kan flyttes, én sektion af gangen med gaffeltruck / Manitou.

BGFIX Betonbjælke
med byggepladshegn

2

Egenskaber

• HxBxD : 500 x 3500 x 300 mm
• Vægt: 900 kg
• Med huller til både 3,5 m byggehegn samt 4’4 tømmer
• Mulighed for logo / reklame på klodsen
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Byggehegn
på Hoffmann klodser

BGFIX AntiForce byggehegn er et fantastisk hegn at montere 
oven på den populære Hoffmann klods. Med brug af lidt tøm-
mer kan vores dygtige montører sætte et meget stilrent, sta-
bilt og vedligeholdelsesfrit hegn op omkring din byggeplads.

Krydsfiner
 på Hoffmann klodser

BGFIX tilbyder montage af alle typer hegn til byggepladsen, 
inklusiv det traditionelle krydsfinerpladehegn på Hoffmann 
klodser. Højde, udseende og krav bliver efter kundens ønske. 

Extreme
trapezpladehegn

En af markedets mest pladsbesparende og fleksible løsninger 
til et lukket hegn. Den samlede løsning er modstandsdygtig 
overfor vind og inkl. skråstager fylder den kun 1 m bagud. Og 
når kommunen eller en anden aktør kommer og vil grave der 
hvor hegnet står, så er det relativt nemt at flytte igen.
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BGFIX AccessSafe foldeport er en mobil foldeport monteret på en 
kraftig stålplade for at give den bedste løsning til din byggeplads. 
Stålpladen gør, at lågen er nem at installere og samtidig er ernomt 
driftssikker. Åbningsbredden på 5000 / 7500 mm betyder at de fleste 
arbejdskøretøjer hurtigt og smidigt kan komme ind på byggepladsen.

Egenskaber

• HxB: 2400 x 5000 / 7500 mm
• Farver: gulmalet
• Klar til ADK
• Stærke alulågeblade
• Motordreven
• Monteret på stålplade
• Yderst driftssikker

AccessSafe elektriske låger
Vi har et komplet udvalg af stærke manuelle og automatiske låger.
Alle automatiske låger leveres klar til adgangskontrol (ADK).

AccessSafe
elektrisk foldeport
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Egenskaber

• HxB: 2000 x 5000 / 7500 mm
• Farve: RAL 1028
• Stærk, manuel lågeløsning
• Nem at flytte omkring
• Monteret på betonpalle med gaffellommer og løfteøjer

Egenskaber

• HxB: 2400 x 4000 - 10000 mm
• Farve: varmgalvaniseret
• Klar til ADK
• Motordreven/manuel
• Monteret på stålplade
• Kan også fås med indstøbningsrammer til fast montering

AccessSafe

AccessSafe

skydelåge

svinglåge

Egenskaber

• Stærk mobil rotationslåge
• Solid stålkonstruktion
• Gulmalet på lager
• Leveres på skridsikker alurampe med spor til gaffeltruck
• Klar til ADK
• BxDxH: 1490 x 1500 x 2365 mm

AccessSafe
rotationslåge

Egenskaber

• Stærk mobil personalelåge
• Solid stålkonstruktion
• Gulmalet på lager
• Leveres på stålrampe
• Fås som manuel eller forberedt til ADK
• BxDxH: 1500 x 1200 x 2300 mm

AccessSafe
personalelåge
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1,2 m personalelåge
BGFIX® 1,2m personalelåge er en let lågeløsning til personale 

på en byggeplads.

7 & 4,2 m indkørselslåge
BGFIX® indkørselslåger består af to lågeblad med vores berømte AntiClimb-net og en 

profil i midten for ekstra styrke og længere holdbarhed. Takket være hængselkoblingerne 

er lågerne nemme at svinge med, selvom de sidder fast til byggehegnet. Med skudriglen 

i midten kan man nemt låse af med hængelås.

Indkørselslågerne fås med en bredde på enten 7000 eller 4200 mm, hvilket gør det nemt 

at komme ind på byggepladsen selv med større køretøjer. Portene er malet gule, hvilket 

tydeligt markerer ind- og udgangen for alle.

Egenskaber

• HxB: 2000 x 7000 / 4200 mm
• Farve: galvaniseret eller gulmalet
• Maske: 260 x 40 mm
• Vægt: 43,7 / 32 kg
• Midterstang for stabilitet
• Skudrigle til hængelås
• Hjul påmonteret
• Ingen svejsninger i overkanten

Egenskaber

• HxB: 2000 x 1200 mm
• Farve: galvaniseret eller gulmalet
• Maske: 260 x 40 mm
• Vægt: 14,4 kg
• Midterstang for stabilitet
• Skudrigle til hængelås
• Hjul påmonteret
• Ingen svejsninger i overkanten

12



9

Indgangsportal til
publikumshegn

Egenskaber

• HxBxD: 2266 x 2143 x 452 mm
• Farve: gulmalet
• Vægt: 18,7 kg
• Kan låses med hængelås
• Nem at håndtere
• Med skråben

Gul nødudgangsdør
med kodelås
Egenskaber

• HxB: 2081 x 1222 mm
• Farve: gulmalet
• Vægt: 70 kg
• Kommer med kodelås på en side, håndtag på den anden
• Kraftig konstruktion
• Synlig nødudgangsdør

Indgangsportal med
kundetilpasset skilt
Egenskaber

• HxBxD: 2505 x 2432 x 598 mm
• Farve: gulmalet eller galvaniseret
• Vægt: 36,4 kg
• Med skudrigle til aflåsning med hængelås
• Kan laves med kundetilapssede skilte
• Fungerer både som indgang og velkomstskilt til besøgende 

på pladsen

13



BGFIX®AntiFall er et komplet system af stærkt rækværk til din byg-
geplads. Vi har mange forskellige monteringsbeslag, så systemet kan 
tilpasses dit behov. 
Se hele produktudvalget på vores hjemmeside eller ved at scanne 
QR-koden her!
Systemet er EN 13374 A og B godkendt, hvilket vil sige at den bruges på 
tag med op til 30 graders vinkel.

AntiFall
sikkerhedsrækværk system

Sikkerhedsrækværk
Når du skal beskytte arbejdere på byggepladsen, så er et ordentligt sikkerhedsrækværk nødven-
digt. BGFIX har et komplet system for at give arbejderne tryghed mens de arbejder på bygge-
pladsen.
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• Enkel montage
• Meget fleksibel løsning da 

demontage er meget nemt og 
hurtigt

• Enkel at montere
• Justerbar og fleksibel, men 

sikker
AntiFall

Egenskaber

• Højde: 1200 mm
• Længde: 2600 mm
• Farve: gulmalet
• Vægt: 17,8 kg
• Rækværk i egen farve kan 

fremstIlles ved større kvan-
titeter

• Med fodspark-plade

Egenskaber 

• Højder: 1500 / 1900 mm
• Dimensioner: 40x40mm
• Materiale: Stål
• ”Klik” system i bunden ved 

foden
• 1200 mm høj stolpe til 

plank samt fodlisteholder 
haves også, samt fodliste-
holder

AntiFallAntiFall
stolper

Spunsbeslag Justerbar kantbeslag

sikkerhedsrækværk

• Passer til 40x40 mm AntiFall 
stolpe

• Til justering af højden på hegnet
• Enkel at montere

• Enkel at montere
• Stabil og sikker
• Kræver kun en enkelt bolt

AntiFall beslag
Vingebeslag S-fod

• Ingen bolte, beskytter gulvet
• Bruges ofte som trappebeslag
• Kan klemme fra 15 op til 530 mm

Klemtvinge

• Enkelte at montere
• Meget solide og sikre monte-

ringsmuligheder

Faste kantbeslag
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Nok den bedste Hoffmann klods på markedet?
Vores egen-udviklede betonklods kan bruges til mere end bare 4’4 tømmer. Med huller til 
publikum- eller plasthegn kan man lave meget synlige afspærringer med klodsen.

Hoffmann klods
Betonklods til afspærring

Egenskaber

• HxBxD: 400 x 2400 x 400 (bund) / 320 (top) mm
• Farve: umalet beton, kan males efter behov
• Vægt: 515 kg
• Skiltning: udsparing á HxB 270 x 490 mm
• Løft: 140 mm luft under klodsen til gafler og 2 stk 

indstøbte løfteøjer
• Armering: 4 stk armeringsstål K-500-C + 2 øjer
• Finish: glat overflade støbt i stålform, ubehandlet under-

side
• Betonkvalitet: sætmålsbeton, trykstyrkeklasse C45/55, 

godkendt ifølge eksponeringsklasse XD3+XF4, CEM 2 ALL 
42,3

Hulbillede

• 2 gennemgående huller á 50 x 150 mm
• 2 gennemgående huller á 120 x 120 mm

Passer til

• Plasthegn
• Publikumhegn strong uden T-fod
• Extreme trapezpladehegn
• Krydsfinerplade monteret på 4’4 tømmer
• Tømmer og afspærringslægter
• Danpæle afspærringsstolper
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Beskyt underlageret eller gør gangvejen mindre mudret med vores plastkøreplader. 
Lavet af 100% LDPE genbrugsplast, så det er miljøvenligt selvom det er plast.

Plastkøreplader
Til gang- og køreveje

Egenskaber

• LxBxH: 3000  x 1100 x 10 mm
• Farve: grå
• Vægt: 31 kg
• Med 1 håndtag i hver ende
• Struktureret overflade
• 100% genbrugsplast
• LDPE (low density poly-etholyne) plast betyder at den 

ikke knækker i frosten
• Pladerne kan sagtens kundetilasses, men dog med mini-

mumsbestillinger - se hurtig overblik nedenfor
• Fræsning af logo samt plader i egen farve tilbydes

Tykkelse Vægt 
2,4x1,2m

Vægt 
3 x 1,5m

Estimeret 
trykstyrke

Antal plad-
er pr. palle

6 mm 16,2 kg 25,2 kg 4 ton 60 stk

10 mm 27,2 kg 42,5 kg 10 ton 40 stk

12 mm 32,7 kg 51,1 kg 20 ton 30 stk

15 mm 41,0 kg 64,1 kg 50 ton 25 stk

18 mm 49,3 kg 77,0 kg 80 ton 20 stk

20 mm 55,1 kg 85,8 kg 100 ton 20 stk 17
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Afspærring
Vi har alt det du skal bruge til at lave en synlig og sikker adskillelse mellem gående og 
kørende mm.

BGFIX® plasthegn bruges ofte i forbindelse med vejarbejde. Den store 

rød/hvide refleks agerer som en O45-tavle og er derfor godkendt som 

vejafspærring

Egenskaber

• HxB: 1060 x 2060 mm
• Vægt: 9,4 kg 
• 28kg kombifod kan tilkøbes
• Med gule, synlige samleled

Publikumshegn

Afspærring til entreprenøren der kræver lidt ekstra

Light galvaniseret Light refleksstribe Light gulmalet Strong med T-fod
Egenskaber

• HxB: 1100 x 2300 mm
• Farve: galvaniseret
• Vægt: 10 kg
• Med kroge- og øjesystem
• Med skråben

Egenskaber

• HxB: 1100 x 2300 mm
• Farve: galvaniseret
• Vægt: 11,5 kg
• Med kroge- og øjesystem
• Med skråben
• Med rød/hvid refleksstribe 

påmonteret

Egenskaber

• HxB: 1100 x 2300 mm
• Farve: gulmalet
• Vægt: 10 kg
• Med kroge- og øjesystem
• Med skråben

Egenskaber

• HxB: 1100 x 2300 mm
• Farve: galvaniseret
• Vægt: 14,4 kg
• Med kroge- og øjesystem
• Med gul aftagelig T-fod 

påmonteret
• Med rød/hvid refleksstribe 

påmonteret
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Strong med T-fod

N42 og 28 kg kombifod

Danpæle og kæder/lægter 
BGFIX® danpæle bruges til at skabe en let afspærring rundt om-

kring på byggepladsen. Bruges ofte med 25 m rød/hvide plastkæ-

der (6 mm tykkelse) eller 4 m rød/hvide trælægter.

N42 egenskaber

• Højde: 1000 mm

Kombifod egenskaber

• HxBxD: 140 x 360 x 750 mm
• Vægt: 28 kg
• Huldimensioner: 60x60, 40x40, Ø50, 2 stk Ø45 mm

Fungerer som N42.2/3 med dobbeltsiddet type 3 refleks.

Kombifoden kan desuden også bruges til plasthegn og andre 

afspærringsprodukter.

Egenskaber

• Højde: 1000 mm
• Vægt: 8 kg inkl. 7 kg gummifod
• Stolpe med hvid type 3 refleks
• Kæde: 25000 x 6 mm
• Lægte: 4000 x 20 x 70 mm
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GP-Link tungafspærring 
BGFIX® GP-Link tungafspærring er en smal og smart afspærring 

lavet af beton og er godkendt til vejarbejde.

Egenskaber

• Længde: 1000 / 3000 / 6000 mm
• Vægt: 450 / 1500 / 2700 kg
• Start/afslut: 3 m

TA-Balk tungafspærring
BGFIX® TA-Balk er en hurtig og nem måde til at montere afspær-

ring, ofte brugt på parkeringspladser eller som adskillelse mel-

lem gangvej og byggeplads. Rækværk og klods er samlet så den 

er nem at flytte på.

Egenskaber

• HxB: 1030 x 2900 mm
• Vægt: 450 kg
• Gulmalede, synlige rækværk påmonteret
• Røde og hvide reflekser påmonteret, øger synligheden
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Egenskaber

• Varmgalvaniseret stål
• Kommer med rækværk til begge sider
• 1000mm bredde
• Skridsikre gittertrin
• Trappen kan vinkles fra 30 til 60 grader
• Kan sættes i forlængelse af hinanden efter behov
• Understøtningsramme ved mere end 15 trin findes også
• Bruges ofte fritstående eller op ad en jordvold

Trapper
en færdig løsning

Egenskaber

• Trin haves i bredder af enten 90 eller 120 cm
• Dybde er 20 cm
• Fast vinkel af 43 grader
• Alterantiv justerbar vinkel fra 15 til 65 grader
• Skridsikker overflade
• Gelænder stolpe til plank haves også

Trappetrin
og gelænder

Egenskaber

• Stærk aluminiumskonstruktion
• Med skridsikker bundplade af stål
• Rækværk kan foldes sammen
• Gulmalede rækværk gør gangbroen synlig
• Bredde (på lager): 1000 mm
• Længde (på lager): 2200 / 2700 / 3200 mm
• Kan også fås i mange andre mål og materialer mod længere 

leveringstid

Gangbro
 af stærk aluminium

20
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Egenskaber

• HxBxD: 75 / 50 x 500 x 480 mm
• Farve: gul eller sort
• Vægt: 11,5 / 8 kg
• Rille: 50 x 60 eller 20 x 40 mm
• Endestykker haves også
• 100% genbrugsplast
• Med reflekser

Fartbump
overkørselsrampe

En flytbar vogn med alt det du behøver for at sikre førstehjælp 
på byggepladsen. De kan konfigureres på mange forskellige 
måder, kontakt os med dine behov og krav.

Brandslukning, førstehjælp, forbinding, øjenskyl mm...

Førstehjælps-
station

Download brochure med priser ved at gå ind på vores hjemme-
side under ”sortiment” og ”skilte” og åbne PDF’en med vejskilte. 
Alternativt kan du skanne QR-koden ved siden af.

Vejskilte
A-, B-, C-, D-tavler mm.

 
 HEYSIDE PLASTICS LTD 

 
 Unit 5, Meek Street 

 
 Royton, Oldham 

 
 

OL2 6HL 

 
 Tel: 0161 626 7924 

 
 Registered Office No. 7718277 

 

 

Conformity: 
Conforms to the requirements of BSEN13422 

Production is carried out in accordance with ISO 9001 Quality System 

 
Colours: 
Solid black or high visibility painted yellow 

 
 
Materials: 
Ramps:  100% recycled Therma Plastic material 

 
Extras: 
  Coach Screws (12 x 75 mm) 

  Nylon Plugs (14 x 75 mm) 

  Cats Eyes 
 
Specifications: 
Speed Ramp Middles     End Ramp 

 Height:    50 mm      Height:  50 mm (tapered ends) 

 Length:   500 mm     Length:     210 mm 

 Width:                   480 mm    Width:  480 mm (tapered ends) 

 Weight:                 8 kg approx.    Weight:  3 kg 

 Channel:   40 mm x 20 mm    Channel: N/A 

 Pallet Load: 100 per pallet    Pallet Load: Approx. 10% of the order 

    
 
Instructions: 
The product meets all the requirements as laid out and used to the requirements of The Traffic Signs Regulations 

and General Directions 2002 and The Safety at Street Works and Road Works.   

 
Maximum weight capacity is 40,000 kg 

 
 

 

 

 

 

PRODUCT DATA SHEET 

 

 
PRODUCT:  50MM SPEED RAMPS (Chequered) 

   50MM END SPEED RAMPS (Chequered) 
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Sikker aflæsning af lastbiler 
Ved aflæsning af gods og materialer fra lastbiler og er det meget vigtigt, at det 
sker på en sikker måde. Risikoen for at falde og komme til skade er stor. Vi tilbyder 
aflæsningsplatforme, der mindsker risikoen for fald omkring lastbiler.

SafeWay Platform 6000
Platform til sikker aflæsning af lastbiler
BGFIX® SafeWay Platform er en platform til at gøre læsning og losning af lastbiler 

meget mere sikker. Den er lavet i letvægtsaluminium for at være optimal både hvad 

angår styrke og lethed. Kan nemt flyttes på plads og derefter kan hjulene låses. 

Som ekstraudstyr er der også justerbare støtteben for ekstra stabilitet.

Fås i 6m platforme. To platforme kan forbindes ved hjælp af et tilslutningssæt for at 

bygge en længere platform, der passer til en hel lastbil-langside.

• Kranløfteøjer som standard
• Kan også flyttes med gaffeltruk
• Krydsforstærket aluminiumsramme for maksi-

mal stabilitet
• Selvlukkende dør ved opgangen til platformen i 

henhold til BS EN 1004:2004
• Kraftige luftfyldte, drejelige og låsbare gumm-

ihjul
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Med BGFIX SafeWay Platform er den farlige klatring op på 

lastbilen under læsning/losning eller til vedligeholdelse 

overstået. De platforme, vi tilbyder, er designet til at elimi-

nere risikoen for at falde rundt om lastbilen og for at spare 

tid under godshåndtering.

• Selvlukkende dør ved opgangen til platformen.

• 45-graders trappeadgang: meget sikrere og mere hånd-

terbar end stigeadgang, især når du bærer udstyr.

• 220 mm dybe, afstivet trin med skridsikker beskyttel-

se for at gøre dem holdbare og sikre til brug under alle 

vejrforhold.

• Låsbare gummihjul til alle terræner. Sammen med støt-

tebenene giver de låsbare hjul platformen meget sta-

bilitet.

BGFIX SafeWay platformen bruges også til godshåndtering 

omkring og på andre tunge køretøjer såsom tog mm.

SafeWay Platform 6000 SafeWay Truck 2400

Minimer faldrisikoen 
omkring lastbilen

     Godt udstyr der også fungerer godt på grus. 
Har nu haft disse på 3 projekter. Senest kun 
kørt med SafeWay Platformen, da vi skulle 
flytte aflæsningsstederne, da pladsen også 
var vendezone for lastbilerne. Ser frem til flere 
byggerier med disse platforme.

- Peter Rosvall, Strängbetong, Sverige

  ”

  ”
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Indhejsningplatform og materialehåndtering
Vi har en bred vifte af udstyr og løsninger til at forbedre sikkerheden og
byggepladsens effektivitet. Alt fra løft og materialehåndtering mm. 

CantiDeck
Innovativ og effektiv materialehåndtering i højden
CantiDeck er den hurtigste og mest fleksible løsning til materialehåndtering og varemodtagelse i højden. En indhejsningsplatform, der 

er spændt fast på siden af   en bygning, og som er væsentligt billigere end komplekse stilladser.

At arbejde i stor højde med materialehåndtering er et af de farligste job på grund af den potentielle risiko for at falde, eller at noget 

falder på en anden person. Det er fortsat en af de arbejdsområder, der forårsager mange ulykker hvert år.

Materialehåndtering på højt niveau kræver, at projektet er veltilrettelagt, nøje overvåget og udført af kompetente mennesker med 

viden og erfaring til at udføre opgaven korrekt. Derudover kræves det også, at du har pålideligt udstyr, der skaber de rette betingelser 

for at kunne arbejde sikkert.
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FixedFlush CantiDeck

SuperRoller CantiDeck
BGFIX® CantiDeck SuperRoller indhejsningsplatform kan trækkes helt ind i rammen og bygningen, så den næsten er på 

linje med bygningens kant, når den ikke er i brug. Flere platforme kan monteres i en stablet konfiguration, som en kom-

mode. Dette betyder, at der ikke er nogen ”down-time” med at flytte platforme mellem forskellige etager, hvilket sænker 

arbejdstiden og øger kraneffektiviteten. Det tillader også en reduktion af dynamiske belastninger i kraftig vind.

• Kan rulles helt ind til bygningens kant
• Stor arbejdskapacitet
• Certificeret til 5 tons belastning
• Fås i flere konfigurationer, der passer til 

de fleste projekter
• Fås i forskellige størrelser, med skræd-

dersyede løsninger til rådighed efter be-
hov

• Hurtig og nem at installere og flytte. Kan 
monteres af én mand og kran

BGFIX® CantiDeck FixedFlush indhejsninsplatform er monteret så den er plan med gulvet, hvilket gør den optimal under 

forhold, hvor højden er begrænset, da materiale nemt flyttes fra platformen ind i bygningen uden niveauforskelle.

• Fast og stabil
• Stor arbejdskapacitet
• Certificeret til 5 tons belastning
• Plan overgang fra platform til gulvet
• Optimal til højdebegrænsede steder
• Fås i forskellige størrelser, med skrædder-

syede løsninger til rådighed efter behov
• Hurtig og nem at installere og flytte. Tager 

kun ca 10-15 minutter for erfarne arbejds-
folk at flytte den fra en etage til en anden
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Betonhåndtering 
Beton er tungt og besværligt at flytte omkring. Gør det nemt med BGFIXs innovative 
betonspand, øg effektiviteten og spar tid.

Betonspand
Helt op til 4000 L kapacitet
BGFIX® betonspand med 3m gummislange fås i forskellige designs for at gøre 

støbningen nemmere. Betonen hældes i spanden og transporteres derefter med 

kran overalt på byggepladsen for at støbe. Med en betonspand behøver du ikke 

længere have store pumpebiler på plads og koordinere alle leveringer af beton i en 

omgang.

• Løfteøjer eller med løftearm
• Kan flyttes med gaffeltruck
• 3 meter Ø200 mm gummislange
• Åbningen har en fjederlukning
• Lægger sig automatisk ned vandret, når den 

sænkes til jorden for at blive fyldt med beton
• Transporteret med kranen i stående stilling
• Fås i flere størrelser fra 500 - 4000 liter
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Med BGFIX betonspanden er det slut med dyre betonpum-

per og starten på fleksible støbninger.

• Med den store kapacitet af fx 3000 eller 4000 L er en 

spand stort set så lige så hurtig som en pumpe, især 

ved højhusbyggeri.

• Spanden ligger sig ned når den skal fyldes, så man und-

går at skulle grave huller og planlægge med faste på-

fyldningssteder på pladsen.

• Når man støber med pumpe skal alle lastbiler levere 

beton inden for kort tid - med betonspanden har du 

fleksibiliteten til at støbe når du har lyst til det.

• Ø200 mm gummislange gør at man hurtigt kan støbe 

store arealer - mindre slanger haves hvis det ønskes

• Kvalitetsvare fremstillet i UK - den holder i lang tid og 

alle sliddele kan skiftes ud.

Til støbning

Øger effektiviten dra-
matisk på byggepladsen

Når den løftes
fra jorden

Ved påfyldning
af beton

Antal liter Egenvægt Working 
Load Limit HxBxD Med 

løftearm

500 L 290 kg 1500 kg 1270 x 1970 
x 1130 mm Ja

1000 L 380 kg 3000 kg 1370 x 2125 
x 1520 mm Ja

1500 L 640 kg 4500 kg 1750 x 2360 
x 1780 mm Ja

2000 L 650 kg 6000 kg 1750 x 2610 
x 1780 mm Ja

3000 L 1000 kg 9000 kg 1950 x 3210 
x 1950 mm Nej

4000 L 1480 kg 12000 kg 2148 x 3774 
x 2337 mm Nej
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Tilbehør til byggepladshegn mm.
Nogle gange kræves det, at byggehegnet får lidt ekstra for at kunne modstå belastningerne fra

byggepladsen. Ikke kun for at opnå det højeste niveau af sikkerhed, men også for smidighed og 
effektivitet.

SafeWay lydmåtte
BGFIX® SafeWay lydmåtter er en brandsikker, lydabsorberende måtte, der effektivt forhin-

drer støj i at forlade arbejdspladsen og dæmper lyden med op til 33 dB. Måtten er tilpasset 

til montering direkte på 3,5 m byggehegnsfag, og har mange øjer for nem og fleksibel opsæt-

ning. Måtten er også udstyret med brede velcrobånd til at forbinde og holde tæt mellem flere 

måtter.

Egenskaber 

• HxBxD: 2000 x 3600 x 30 mm 
• Vægt: 21,6 kg 
• Med metaløjer til fastgørelse til 

hegn med strips
• Reducerer støjen med op til 33 dB
• Velcro til samling af måtterne ved 

opsætning

Lydabsorberende måtte til byggepladshegn

Hz 
frekvens 125 250 500 1000 2000 4000

dB 
reduktion 9 9 12 22 26 33
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18 kg plastfod med gul ender

• HxLxB: 170 x 740 x 210 mm

• Vægt: 18 kg

• Materiale: genbrugsplast

• Huldimension: Ø 43 mm

20 kg plastfod

• HxLxB: 135 x 690 x 255 mm

• Vægt: 20 kg

• Materiale: PVC plast

• Huldimension: Ø 43 mm

32 kg betonfod 

• HxLxB: 130 x 590 x 220 mm

• Vægt: 32 kg

• Materiale: beton

• Huldimension: Ø 45 mm

26 kg plastfod 

• HxLxB: 145 x 680 x 240 mm

• Vægt: 26 kg

• Materiale: genbrugsplast

• Huldimension: Ø 42 mm

Sikkerhedskobling

• HxBxD: 26 x 136 x 78 mm

• Vægt: 0,21 kg

• Specialmøtrik, kræver værktøj

• Værktøj som håndsving eller til 

skruemaskine haves

Standard kobling
• HxBxD: 26 x 136 x 78 mm

• Vægt: 0,21 kg

• Almindelig møtrik

Kraftig kobling
• HxBxD: 35 x 140 x 90 mm

• Vægt: 0,4 kg

• Almindelig møtrik

Almindelig skråstag

• HxBxD: 988 x 150 x 1487 mm

• Vægt: 2,5 kg

• Materiale: galvaniseret stål

• Bruges normalt med jordpløk

Dobbelt skråstag

• HxBxD skråstag: 988x150x1485mm

• HxBxD fodbakke: 46 x 520 x 460 mm

• Vægt skråstag: 3,5 kg

• Vægt fodbakke: 2,7 kg

• Materiale: galvaniseret stål

• Holder både for oven og for neden

• Klodser placeres på fodbakken for stabilitet

Bukket skråstag
• HxBxD skråstag: 988x150x1450mm

• HxBxD fodbakke: 178x1020x225mm

• Vægt skråstag: 3 kg

• Vægt fodbakke: 3,8 kg

• Materiale: galvaniseret stål

• Holder både for oven og for neden

• Klodser placeres på fodbakken for 

stabilitet

AntiLøfte beslag
• HxBxD: 350 x 260 x 40 mm

• Vægt: 1 kg

• Materiale:  galvaniseret stål

• Beslag som hindrer folk i at 

løfte hegnet

• Modstandsdygtig overfor vind

• Passer til alle typer bygge-

pladshegn og fødder
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Barel til publikumshegn

• HxBxD: 2000 x 1900 x 

1350 mm

• Vægt: 90 kg 

• Med løfteøjer

• Kan stables

• Holder op til 50 stk 

(115 m) publikumshegn

Transportramme til plasthegn

• HxBxD: 1380 x 2077 x 

1260 mm

• Vægt: 66 kg

• Gaffellommer fra alle 

sider

• Kan holde op til 20 stk 

(42 m) plasthegn

Materialebur til kranløft

• HxBxL (lille): 1300 x 1360 x 1300 mm

• HxBxL (stor): 1280 x 2645 x 1300 mm 

• Kraftig gitterbur til transport af 

materialer

• Alle modeller har certificeret kapaci-

tet på 3t

• Forstærket kranløfteøjer

• Hydraulisk rampe giver nemmere af- og pålæsning af 

paller med palleløfter

Palleramme til byggepladshegn 3,5 m

• HxBxD: 120 x 3600 x 1200 mm

• Vægt: 90 kg

• God til transport og opbevaring af hegn

• Med huller til hegnene fremfor pinde

• Forstørrede gaffelspor

• Løfteøjer

• Gul - mere synlig, færre skader

• Holder op til 30 stk (105 m) byggehegn

16 kg ballast til publikumshegn

• Vægt: 16 kg

• Farve: gul

• Passer til alle typer publi-

kumshegn

• Leveres påfyldt med beton

50 kg ballast betonklods

• HxBxD: 290 x 440 x 260 mm

• Vægt: 50 kg

• Materiale: beton

• Farve: gul

• Giver ekstra stabilitet og 

vægt til hegnsfoden

Vastesystem til
BGFIX betonspand
• En innovativ løsning til håndtering af vand fra rengøring af betonspand på byg-

gepladsen
• Unik, kompakt, simpel løsning til vask af spande efter brug
• Kan også agere som opbevaringsramme til spanden når den ikke er i brug
• Vandet kan blive genbrugt så det ikke er skadeligt for miljøet

600 L vippecontainer

• HxBxD: 865x860x1495mm

• Vægt: 100 kg

• Materiale: stål

• Farve: blå

• Kapacitet: 1500 kg

• Selvtømmende funktion

• Hjul kan tilkøbes

• Andre størrelser, fx 900 L 

kan også skaffes
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Almindelige hegnsnet
Almindelig indsynshæmmende hegnsnet i ruller af 50 m.

Printet hegnsnet
BGFIX® printet hegnsnet er en gylden chance for dig til at reklamere lidt for firmaet eller 

lidt omkring projektet.

Standard er at lave dem samme størrelse som et hegnsfag, dog kan de godt laves større 

eller mindre, hvis det ønskes.

Giv forbipasserende en visualisering af projektet, lav nogle bannere med firmalogoet - 

det er kun fantasien og designudkastet der sætter grænserne!

Egenskaber

• HxB: 1750 x 3375 mm
• Farve: efter design
• Vægt: ca. 1,65 kg
• Materiale: PVC 280g
• Med metaløjer hver 50 cm til 

påsætning med strips
• Forstærkede kanter

Egenskaber

• HxB: 1800 x 50000 mm
• Farve: grøn, gul, rød, blå, sort, grå, hvid
• Vægt: 13,5 kg/rulle
• Perforeret til påsætning med strips
• Kan godt skæres i for at tilpasse størrelsen
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53 73 95 40

Kald os skøre, men vi tror på, at jo sikrere en arbejds-
plads er - jo tryggere føler mennesker sig.
Derfor tilbyder vi sikkerhedsløsninger af høj kvalitet, 
når du skal indhegne, beskytte eller spærre en byg-
geplads af. Vi sørger altid for, at funktion og sikkerhed 
er i centrum, uanset om du står og mangler et hegn til 
en byggeplads eller noget adskillelse mellem kørende 
og gående. Vi tager det overordnede ansvar for vores 
installationer lige fra design, levering og montage til 
eftersyn og løbende vedligeholdelse. Vi er med dig 
HELE VEJEN - fra start til slut.

Sikre løsninger, der skaber tryghed.
Hele vejen fra start til slut.

Brydehusvej 23  
2750 Ballerup

Tel 53 73 95 40 
order@bgfix.dk 
bgfix.dk

BGFIX Danmark Aps®

Sydvestvej 67 
2600 Glostrup

Hele vejen


