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TROAX  
TEST CENTER



DET FINNS INGA  
GENVÄGAR  
NÄR DET GÄLLER  
SÄKERHET.



ATT VARA  
STEGET FÖRE

När det handlar om säkerhet finns inga genvägar eller 
kompromisser och man kan aldrig bortse från detaljer. 
Våra produkter bygger på hårt arbete, välgrundade 
idéer och värden som är mjukare än stål. Sedan 1955 
har vi arbetat för att göra världen säkrare.

Vi utvecklar och tillverkar nätpaneler för att förhindra 
personskador i fabriker, för att säkra processer och 
säkerställa att egendom blir kvar där den hör hemma.

I allt vi gör, anstränger vi oss till vårt yttersta för att 
tillhandahålla högsta kvalitet, vara innovativa och 
erbjuda de mest flexibla lösningarna. Men allt detta 
skulle dock vara mindre intressant om det inte var 

 bevisat. En avgörande del av vårt utvecklingsarbete 
består av noggranna tester av våra produkter. 
Detta är till och med en del av vårt skandinaviska arv. 
I generationer har säkerhet varit en viktig fråga på alla 
arbetsplatser och i farliga miljöer. Detta har gjort oss 
väl förberedda för varje oväntad situation, och kanske 
är det därför vi har bestämt oss för att aldrig välja den 
enkla vägen.

Vi fortsätter att lyssna på våra kunder, och vi har testat 
våra produkter i mer än 20 år. Vårt mål är att vara det 
självklara valet när du behöver säkra lösningar. Vi tror 
på att ligga steget före i allt vi gör, för det är vad 
säkerhet handlar om.

OAVSETT VILKA BEHOV DU HAR KRING SÄKERHET, SÅ KAN 

VI SKAPA EN LÖSNING SOM UPPFYLLER DINA ÖNSKEMÅL. 

VÅRA SYSTEM AV NÄTPANELER UTVECKLAS, TILLVERKAS OCH 

MARKNADSFÖRS I TRE SEGMENT: MASKINSKYDD, LAGER- OCH 

INDUSTRIVÄGGAR SAMT LÄGENHETSFÖRRÅD. VÅRA SÄLJARE 

HJÄLPER DIG ATT HITTA RÄTT BLAND REGLER OCH FÖRESKRIFTER.

HJÄRTAT I VÅR VERKSAMHET
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UNDER DE SENASTE ÅRTIONDENA HAR VI TESTAT 

VÅRA PRODUKTER MER ÄN 800 GÅNGER.

SÄTTA  
STANDARDER –  
OCH RÄDDA LIV

»  Projektledare för den kommitté som arbetar med 
maskinstandarderna ISO 14120 och ISO 13857, 
som har stor inverkan på Troax produkter.

»  Projektledare för utarbetande av utkast 
till  standarderna som representant för SIS 
(Svenska  Institutet för Standarder).

»  Ordförande för den svenska tekniska kommittén TC282. 
Tillsammans med ett sjuttiotal andra företag är Troax 
också en del av SIS.

Vill du veta mer om standarder i allmänhet – eller 
standarder som rör Troax produkter i synnerhet – är du 
alltid välkommen att kontakta Kim Dahl.

KIM DAHL, MASKINSÄKERHETS- 

SPECIALIST PÅ TROAX.

NÄR SVENSKA OCH INTERNATIONELLA STANDARDER RÖRANDE 

MASKINSÄKERHET REVIDERAS, HAR KIM DAHL, MASKINSÄKERHETS-

SPECIALIST PÅ TROAX, EN VIKTIG ROLL I ARBETET.

Ju mer vi höjer säkerhetsnivån på våra produkter, desto 
säkrare blir människor på sina arbetsplatser. Kim Dahl 
är maskinsäkerhetsspecialist på Troax. Han är också 
involverad i flera svenska och internationella tekniska 
kommittéer som arbetar med att förbättra standarderna 
inom detta verksamhetsområde.

”Det är en stor tillgång för Troax som ledande tillverkare 
av nätpaneler att vara en del av dessa internationella 
kommittéer. Vi arbetar med standarder som kommer 
att påverka våra egna produkter och som kommer att 
förbättra det vi har att erbjuda våra kunder, men vi 
deltar också i arbetet med säkerhet generellt. Trots allt, 
är målet för all vår verksamhet att ingen människa ska 
mista livet på arbetsplatsen. I kommittéerna deltar flera 
andra företag från vårt verksamhetsområde och vi har 
ett utmärkt samarbete, där vi strävar mot samma mål 
även om vi är konkurrenter.”

På Troax har vi ett särskilt förfarande vid testning av 
våra produkter. Detta grundas på den standard som vi 
har skrivit under och enats om. För dig som kund är det 
också värdefullt att alla tillverkare testar sina produkter 
på samma sätt. Idag är Troax den enda tillverkare av 
nätpaneler på marknaden som har ett typgodkännande 
från TÜV, i enlighet med ISO 14120.

”I många avseenden har Sverige den högsta säkerhets-
medvetenheten i världen, vilket innebär att Troax 
produkter fungerar överallt”, avslutar Kim Dahl.

Vår utvecklingsavdelning utför regelbundet olika 
sorters tester. Testerna utförs i vårt Test Center och 
säkerställer att våra paneler håller hög kvalitet samt att 
de är säkra och håller vad vi lovar.

Av alla tester vi utför är slagtestet det vanligaste. 
Dessa tester görs enligt pendeltestmetoden som 
är angiven i ISO 14120. Detta utförs för att verifiera 
slaghållfastheten hos våra paneler och system. Vi utför 
också test med statisk belastning, som dragprov för 
att verifiera hållfastheten hos våra paneler och stolpar. 
Exempel på andra test är inbrottstest av våra system 
för lägenhetsförråd, potentialutjämningstest för våra 
maskinskyddssystem och generella korrosionstester av 
våra produkter.

För oss handlar säkerhet om att ligga steget före och 
vi tror på att göra omfattande tester av våra produkter 
under hela processen – från idé till färdiga produkter. 
Vi anser också att korrekta och adekvata test borde 
vara obligatoriska inom vårt verksamhetsområde.

800 TEST FÖR 
ATT UTMANA  
OSS SJÄLVA

SLAGTEST AV SMART FIX-SYSTEM

1 600 JOULE

SLAGTEST STRONG FIX-SYSTEM

2 500 JOULE
TEST MED HORISONTELL STATISK 

BELASTNING FÖR RASSKYDDSSYSTEM

5 000 NEWTON

ÖPPNING/STÄNGNING-TEST 

MED TROAX SAFE LOCK

1 000 000 GÅNGER

SLAGTEST RASSKYDDSSYSTEM

2 500 JOULE
SLAGTEST AV 

STRONG FIX-SYSTEM 

MED DUBBLA PANELER

4 350 JOULE T
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OBEROENDE TEST
Vi använder oss av organisationen TÜV Rheinland för 
att certifiera våra testmetoder. Det är ett tredjeparts- 
provningsinstitut, bestående av oberoende konsulter, 
som validerar säkerheten för produkter och tjänster av 
alla slag, för att skydda människor och miljö från risker. 
TÜV Rheinland ställer mycket omfattande krav för att 
godkänna en produkt eller tjänst, och deras certifiering 
är ett av de starkaste kvalitetsmärken som finns.

CERTIFIERAD AV TÜV
Vi utför slagtester av våra produktsystem, inklusive 
paneler, konsoler och tillbehör, i vårt Test Center, 
med pendeltestmetoden.

En särskild pendeltestmetod, som är godkänd av 
TÜV Rheinland, har spelat en viktig roll i det arbete 
som lett fram till branschens första standard för 
rasskyddssystem.

SÄKERHET  
UPPSTÅR  
INTE AV  
EN SLUMP 2 500 JOULE

För att simulera en verklig 
händelse träffar pendeln, 
som väger 160 kg, 
panelen med en hastighet 
av 20,1 km/h.

PENDELTESTMETODEN
Ett av syftena med pendeltestet är att dokumentera 
effekten av ett kraftigt slag på 2 500 joule på vårt 
rasskydssystem med infästningar. Vid testet riktas en 
pendel på 160 kg så att den träffar mitt i nätet på en av 
panelerna. Slagtestet på 2 500 joule motsvarar ungefär 
160 kg i 20,1 km/h.

Resultatet är bra – rasskyddssystemet med infästningar 
klarar testet. Inget förstördes och inga delar lossnade. 
Samtliga paneler, infästningar och hållare var intakta. 
Det faktum att vår testmetod är certifierad betyder 
att vårt rasskyddssystem med infästningar håller hög 
kvalitet och, viktigast av allt, att du är säker.

KÄRNAN I VÅR VERKSAMHET ÄR ATT SÄKERSTÄLLA 

DIN SÄKERHET. FÖR ATT UPPNÅ HÖGSTA KVALITET 

HAR VI BESTÄMT OSS FÖR ATT ALDRIG CHANSA, 

ALDRIG TA GENVÄGAR ELLER RISKER, OCH VI UTFÖR 

OMSORGSFULLA TESTER AV VÅRA PRODUKTER 

FÖR ATT SÄKERSTÄLLA DERAS HÅLLFASTHET. 

VI ÄR TILL OCH MED DEN FÖRSTA TILLVERKAREN 

AV NÄTPANELER I VÄRLDEN SOM LÅTIT SJÄLVA 

TESTMETODEN CERTIFIERAS AV TÜV.

MASKINSKYDD  
NU TÜV- 
CERTIFIERADE

Vårt Smart Fix-system är verifierat och certifierat av 
TÜV Rheinland enligt ISO 14120:2015. Denna certifiering 
är den första inom maskinskyddsbranschen.
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VI SKYDDAR  
MÄNNISKOR,  
EGENDOM  
OCH  
PROCESSER.
OAVSETT VILKA SÄKERHETSBEHOV NI HAR, KOMMER VI 

ATT SKAPA EN LÖSNING SOM UPPFYLLER ERA KRAV. VÅRA 

SYSTEM AV NÄTPANELER UTVECKLAS, TILLVERKAS OCH 

MARKNADSFÖRS I TRE SEGMENT: MASKINSKYDD, LAGER- 

OCH INDUSTRIVÄGGAR SAMT LÄGENHETSFÖRRÅD.

ALLA VÅRA PRODUKTER HAR OLIKA FUNKTIONER OCH 

KVALITETER. DET INNEBÄR ATT DE MÅSTE TESTAS UTIFRÅN 

RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR. ALLA VÅRA PRODUKTER TESTAS 

MED BEPRÖVADE METODER. TESTEN UTFÖRS I VÅRT TEST 

CENTER AV VÅRT UTVECKLINGSTEAM.

Dagens moderna industri, med sina avancerade 
processer, ställer stora krav på säkerhet. Framför 
allt finns ett stort behov av kontrollerat tillträde 
för behörig personal. Våra nätpaneler bygger 
på ett omsorgsfullt utvecklat modulsystem, som 
också innefattar särskilda anpassningar.

Våra paneler av nät, plåt och polykarbonat 
erbjuder maximalt skydd för maskiner och 
maximal säkerhet för människor. Genom att 
 kombinera dem skapar du ett säkert och 
lätthanterligt maskinskydd.

Inom maskinskyddssegmentet utförs tester i 
enlighet med ISO 14120:2015, bilaga C. I denna 
standard anges tydligt hur testet ska utföras – det 
finns dock inga anvisningar för hur många joule 
ett maskinskydd ska motstå. Detta lämnas åt den 
riskanalys som ska tas fram för varje individuell 
maskin tillsammans med dess maskinskydd.

Efter varje test skrivs en rapport. Den omsorgs-
fulla dokumentationen beskriver den specifika 
kombinationen av maskinskydd, hur många 
joule skyddet har testats med – och vad detta 
motsvarar i fråga om vikt och hastighet.

MASKINSKYDD
MAXIMAL SÄKERHET

Säkerheten vid lagerhantering har flera 
dimen sioner. Våra produkter i världsklass, som 
nätpaneler, näthyllplan och rasskyddssystem, 
har utvecklats för att göra din lagerhantering 
säker och enkel. Kärnan i våra produkter för 
lager- och industriväggar består av nätpaneler 
som förbättrar alla logistikmiljöer, från stora 
distributionscenter till områden som behöver 
skyddas, som t.ex. datacenter.

Troax levererar till all slags industri – från traditionell 
tillverkning, som kräver storskaliga flöden och 
volymer genom fabrikerna, till anläggningar med 
höglager och återförsäljarlager.

Vårt rasskyddssystem förebygger risk för ras 
från pallar vid lagerförvaring. Systemet har 
utformats för säker hantering och lagring av 
gods i logistikmiljöer av alla storlekar, inklusive 
automatiserade lager.

Efter ett flertal simuleringar och olika beräkningar 
har vi utvecklat en metod för pendeltest som 
simulerar en fallande pall med en energi som 
motsvarar 2 500 joule. Troax målsättning och 
syfte är att åstadkomma en svensk och/eller 
internationell standard som liknar vårt eget 
testförfarande, som är utvecklat av Troax och 
typgodkänt av TÜV Rheinland.

LAGER- OCH  
INDUSTRIVÄGGAR
SÄKER HANTERING

Nätpaneler har många fördelar och fastighets-
ägare väljer Troax förrådssystem för hyres-
gästernas förvaringsutrymmen, delvis för att de 
ger bra ljus och god ventilation, men främst för 
att de erbjuder hög nivå av skydd mot skade-
görelse och inbrott.

FLEXIBLA SÄKERHETSSYSTEM

Troax Classic
Ett utmärkt val av nätväggar för förvarings-
utrymmen i hyreshus där det redan finns yttre 
skydd eller där risken för obehöriga intrång 
är liten.

Troax Medium
Ett nätväggssystem för förvaringsutrymmen i 
hyreshus där det behövs rimlig nivå av skydd mot 
obehöriga besökare.

Troax Safe
Vår högsta säkerhetsnivå för lägenhetsförråd 
är Troax Safe. Systemet är, tillsammans med 
hänglås dörren UX500, certifierat av SBSC. 
 Systemet har testats och godkänts enligt kraven 
i SSF 1990-06-30/B. Vid testet används en rad 
 verktyg – som kofot, hammare och bräckjärn – 
och dörren måste stå emot uppbrytnings-
försöken under en viss tid.

LÄGENHETSFÖRRÅD
LÖSNINGAR SOM VARAR
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TROAX INNOVATION CENTER
Vid första anblicken kan det vi gör se enkelt ut, men 
bakom det visuella intrycket finns årtionden av kunskap 
och teknisk expertis som ägnats åt att förbättra våra 
produkter. Under åren har vi arbetat med de mest intri-
kata och exakta detaljer, för att erbjuda produkter med 
högsta kvalitet, som överträffar säkerhetsstandarderna.

Vi utvecklar våra produkter för att de ska passa i 
olika sammanhang och miljöer världen över, och vårt 
utvecklingsteam arbetar hela tiden på nya sätt för att 
möta våra kunders utmaningar och krav.

VI TROR ATT VÅRT PRODUKTUTBUD ALDRIG BLIR KOMPLETT. 

VI ARBETAR HELA TIDEN FÖR ATT FÖRBÄTTRA VÅRA PRODUKTER, 

OCH ORSAKEN ÄR ENKEL: VI VILL FORTSÄTTA ATT HITTA NYA 

LÖSNINGAR, UTVECKLA NYA IDÉER OCH VÄXA TILLSAMMANS MED 

VÅRA KUNDER. HÄR KOMMER NÅGRA EXEMPEL PÅ INNOVATIONER 

SOM TAR OSS LÄNGRE PÅ VÄGEN FÖR ATT GÖRA VÄRLDEN SÄKRARE.

VARJE NY  
UPPFINNING  
BÖRJAR MED  
SÖKANDET EFTER  
EN LÖSNING

SPEED BOLT ÄR PERFEKT FÖR VÅRT RASSKYDDSSYSTEM. 
MUTTERN INGÅR I SKRUVEN, VILKET GÖR MONTERINGEN 
BETYDLIGT ENKLARE, SNABBARE OCH MER EFFEKTIV.

BARA EN DETALJ

ENKLARE MONTERING  
FRÅN FRAMSIDAN

KLARAR  
2 500 JOULE

SPEED  
BOLT

SAFE  
ESCAPE  
LOCK
Lätt att låsa. Lätt att öppna. I takt med att automatise-
rade lager växer i omfattning uppkommer nya behov 
och säkerhetskrav. Troax nya lås Safe Escape Lock har 
utvecklats i nära samarbete med våra kunder, för att 
hjälpa dig att förbättra säkerheten vid din anläggning.

INTEGRERAD  
SÄKERHETSBRYTARE

MULTI- 
FUNKTIONELL

SÄKERT  
VID UNDERHÅLL



I mer än 60 år har Troax utvecklat metallbaserade nätpanel-
lösningar av hög kvalitet, med visionen att uppfylla kraven 
på säkra och tillförlitliga förrådslösningar, maskinskydd samt 
lager- och industriväggar. Idag är Troax marknadsledande 
inom detta område och våra produkter skyddar människor, 
egendom och processer världen över.

Troax grundades 1955. Under åren har tillväxten varit 
fortsatt stark i fråga om internationell expansion, produkter 
och segment som tillhandahåller säkerhetslösningar för 
industri, lager och fastigheter.

Idag är vi representerade världen över och vi utvecklar 
kontinuerligt vår verksamhet på alla kontinenter.

VI GÖR VÄRLDEN  
SÄKRARE  
SEDAN 1955

TROAX – ORIGINALET
Mer än 60 års erfarenhet, energi 
och effektivitet för att förbättra och 
utveckla innovativa produkter, har gjort 
oss till vad vi är idag – Originalet.
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MAKING YOUR WORLD SAFE

Troax AB, Box 89, 335 04 Hillerstorp | Tel: 0370-828 00 | info@troax.com | www.troax.com
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