
JISLON®
Trafikchikane

Nordlige bydel
5700 Svendborg

Jislon Ø130 mm - Sort 800mm høj
Peter Hviidsvej, Nr. Alslev

Jislon City Ø130 mm - Grå - 800 mm høj 
Østre Landevej, Maribo

Jislon city Ø130 mm -Grå - 800 mm høj
Favrskov Kommune - Lading

• Fleksible steler     
Retter sig op efter på/overkørsel

• Hurtig og enkel montering    
Fræsning eller gravearbejde er unødvendigt

• Produceret i genbrugsgummi   
Støbt med en overflade som chaussésten

Jislon Trafikchikane er udviklet til det voksende behov for at 

nedsætte hastigheden ved hjælp af ændringer i vejforløbet.

Der er desuden flere tiltag i gang for at beskytte det voksende antal 

cyklister. Når Jislon Trafikchikanen kombineres med Jislon City eller 

en anden type Jislon stele, vil Jislon Trafikchikanen være med til at 

skabe trafiksikre veje og cykelområder.

Den reflekterende maling på Jislon® Trafikchikanen er sammen 

med reflekserne og glasreflekserne på Jislon® stelerne med til at 

påkalde ekstra opmærksomhed hos såvel bilister som cyklister, der 

tydeligt bliver gjort opmærksom på det ændrede vejforløb.

Flytbar trafikchikane! Mulighed for hurtig 
ændring af chikanens placering



Mål
Bredde:
600 mm 

Længde:
900 mm 

Højde:
128 mm

Indsats:
600 mm x 1200 mm x 128 mm

VÆGT
43 kg pr. halvdel

MATERIALE
Genbrugsgummi

MONTERING
Chikanen placeres. Herefter fastgøres 
chikanen med det medfølgende 
monteringssæt og skruehullerne 
lukkes med de medfølgende 
propper.

1. Placer chikanen

2. Bor gennem hullerne i chikanen 
med et langt 14 mm bor, til en 
dybde på 270 mm.

3. Gør hullet rent og fastgør 
chikanen med de medfølgende 
rawlplugs, skiver og franske 
skruer.

4. Skjul skruerne med de 
medfølgende propper. 

5. Monter efterfølgende Jislon 
stelen. Brug den medfølgende 
Jislon montagenøgle, for at 
spænde Jislon Stelen.

JISLON®
Trafikchikane

Tekniske Specifikationer:

600 mm

900 mm

128 mm

Tilbehør: Midterstykke Jislon® Trafikchikane + ankerindsats.
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