
NoHarmTM PolyPig har et byggemål 
på 2200mm og veier kun 80 kg 
(tom). Tilsvarende betongprodukt 
veier til sammenligning ca 2,3 tonn. 
Dette skaper grunnlag for både 
miljøvennlig og økonomisk håndtering 
og transport fra produksjon/lager til 
monteringssted. NoHarmTM PolyPig 
er 100% gjennvinnbar. Den er enkel 
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for to personer å montere og man 
trenger ikke stort og tungt utstyr i 
monteringsjobben.  Etter montering 
kan den fylles med frostsikker væske, 
sand eller betong om ønskelig. Da får 
den en solid vekt som sikrer at den 
står stabilt og er et sikkert hinder for 
trafikk. 

TRAFIKKSIKKER  
BARRIERE I POLYETYLEN
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ØPD Solutions AS har utviklet en innovativ, miljøvennlig og trafikksikker barriere i 
polyetylen. NoHarmTM PolyPig har mange bruksområder; bl.a. som midtdeler, sperrebukk 
eller kjøresterkt byggegjerdefundament. Den har lett vekt før den blir fylt med væske, 
sand eller betong, som sørger for økonomisk og enkel transport, opplasting, lossing og 
montering. Med ØPD Solutions NoHarmTM PolyPig tilbys en fleksibel, korrosjonsfri og 
trafikksikker løsning med store logistikkmessige fortrinn.

God total økonomi - Mange bruksområder - Sikker arbeidsplass
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Bruksområdet varierer fra permanent 
midtdeler eller sperringer på trafikkert 
vei til midlertidige sperringer 
på veiutbygginger, flyplasser, 
parkeringsplasser, havner og anlegg.  
 
Ved å bruke NoHarmTM PolyPig som 
midtdeler kan den for eksempel fylles 
med frostsikker væske på strategiske 
plasser langs en veistrekning. Og 
ved ulykker kan disse tappes for 
væske ved hjelp av en bunnplugg 
og frakobles og bæres til side, slik at 
utrykningskjøretøy kan passere eller 
vende. De vannfylte barrierene vil 
være hvite og rød, mens sand eller 
betongfylte vil være grå, men kan også 

leveres i andre farger om ønskelig. 
Ved å bruke NoHarmTM PolyPig som 
midlertidig eller permanente sperringer 
på veiutbygginger, flyplasser, 
parkeringsplasser, havner og anlegg 
får man en trafikksikker hindring, som 
er enkel å tømme for væske eller sand. 
Etter tømming kan disse enkelt flyttes 
til nye områder. NoHarmTM PolyPig 
har i tillegg til dette, utsparinger 
tilpasset Rosings byggegjerde. Med 
dette oppnås en trafikksikker sperring 
av et område, som sikrer trygt arbeid 
på avsperret område og som sørger 
for et godt og solid fundament for 
Rosings byggegjerde. Utsparinger for 
pallegafler sørger også for at reptiler, 

gnagere etc. har krysningsmuligheter. 
Utsparingene sørger også for 
drenering av vann.

NoHarmTM PolyPig tillater en 
retningsendring på inntil 45 gr  
uten bruk av tilleggseksjoner.

NoHarmTM PolyPig kan også benyttes 
sammen med rekkverk i by og 
tettbebygde strøk for å regulere 
trafikkbildet for myke trafikanter og 
stillasbeskyttelse. NoHarmTM PolyPIg 
kan også være fundament  
for støyskjermer.
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