
GH20 & GH30 
Vejbump

GH20 endestykke 

GH20 sektionsinddelt vejbump 
i vulkaniseret gummi

GH20 installeret i parkeringskælder

GH30 endestykke 

• Fleksible vejbump      

Modulbaseret design giver stor fleksibilitet

• Stor slidstyrke     
Det vulkaniserede gummi sikrer høj ydeevne

• God synlighed

Vores 20 km/t vejbump, GH20, er lavet af gennemfarvet, 

jernarmeret vulkaniseret gummi med forstærkninger ved 

skruegennemføringerne. De er desuden monteret med hvide 

katteøjne i begge retninger. De kan bestilles i både sort og gul. 

GH30 er vores 30 km/t vejbump, som er udført i sort, 

gennemfarvet, vulkaniseret gummi med jernarmeringer ved 

skruegennemføringerne. De er samtidig monteret med gule 3M 

reflekser. 

Vejbumpet er til brug på private områder og veje, som f.eks. skoler, 

tankstationer, parkeringsområder m.v.

Fælles for begge typer vejbump er, at de er modulopbyggede og 

derfor kan tilpasses vejbredden. Monteringen kan ske på asfalt, 

beton eller flisebelægning ved hjælp af 100 mm bolte og plugs, 

som kan tilkøbes.

Modulære vejbump i vulkaniseret gummi



MATERIALE
Vulkaniseret gummi med høj slid-
styrke

FARVER
Sort og gul

MONTERING
Kan monteres på underlag af asfalt, 
beton eller fliser ved brug af 100 mm 
bolte og plugs

EKSTRA 
100 mm bolte og plugs

GH20 & GH30 
Vejbump

Tekniske Specifikationer:
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Individuelle 
elementer Model Bredde 

(mm)
Længde 

(mm)
Højde 
(mm)

Vægt 
(kg)

Monteringsdele 
(antal) Reflekser Farve

Hjørne- 
element 533052 250 400 50 1,7 3 - Gul

Hjørne- 
element 533043 250 400 50 1,7 3 - Sort

Center- 
element 533040 500 400 50 8,5 4 Katteøje Gul

Center- 
element 533041 500 400 50 8,5 4 Katteøje Sort

Individuelle 
elementer Model Bredde 

(mm)
Længde 

(mm)
Højde 
(mm)

Vægt 
(kg)

Monteringsdele 
(antal) Reflekser Farve

Hjørne- 
element 533045 350 600 50 6 3 - Sort

Center- 
element 533044 500 600 50 12 4 Gul Sort

GH20 Vejbump

GH30 Vejbump

GH20 endestykker sammensat to og to og installeret som pukler

GH20 vejbumpGH30 ende- og centerstykke


