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DEN KRAFTIGA ÖKNINGEN AV ANTALET INBROTT PÅ BYGGARBETS-
PLATSER FORTSÄTTER

Stölder från byggarbetsplatser är ett stort problem för bygg- och 
anläggningsbranschen. Enligt statistik från Brottsförebyggande 
rådet, BRÅ, anmäldes 8 208 byggstölder under 2019. Detta är 23 
anmälda stölder per dag – en ökning med 30 % sedan 2015. Störst 
ökning av antalet stölder var i Stockholmsområdet.

Varje år stjäls det uppskattningsvis för ca 1,5 miljarder kronor 
och varje månad försvinner det dyra maskiner, byggmateriel och 
drivmedel för stora och små företag enligt Sveriges Byggindustrier, 
SBUF. Stölderna drabbar inte bara företagen hårt ekonomiskt, utan 
även tidsmässigt. Byggen som drabbas av stillestånd får snabbt 
ökade kostnader för personal som står utan byggmateriel, verktyg 
och maskiner. Även vägarbeten försenas då mätutrustning och 
andra viktiga maskiner stjäls. Byggföretagen kan utöver detta även 
drabbas av förseningsviten, som en följd av stölderna.

DE VANLIGASTE STÖLDERNA ENLIGT BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET:

Bygg- och arbetsmaskiner
Eldrivna handmaskiner
Byggnadsställningar
Byggmateriel och vitvaror

HAR DU RÅD MED INBROTT?

Utifrån denna problematik har vi på Containertjänst tillsammans 
med våra kunder utvecklat en säkerhetscontainer i högsta skydds-
klass. Containern utrustats med en specialanpassad säkerhetsbur. 
En certifierad bur i skyddsklass 3-RC4* som försetts med en 
certifierad låsbom i klass 5. Säkerhetscontainern kan kompletteras 
med ytterligare skyddande lager som larm, lås, smart DNA och 
spårsändare. Säkerhetscontainern finns både till uthyrning och 
försäljning.

BESKRIVNING:

Säkerhetscontainern är isolerad och levereras med FerraPod-
säkerhetsbur i skyddsklass 3-RC4*. Standardstorlek är från 10 fot 
upp till 20 fot med gallerburstorlekar om 2190 mm bredd och 1310 
mm till 2110 mm djup. Burens gallerdörren är utrustad låshus ASSA 
510/511, ett certifierat låshus i högsta klass, SSF 3522 klass 5. Nyckel-
system väljer du själv. För att öka tillgängligheten för personalen 
men behålla säkerheten, kan gallerdörren även förses med ett digitalt 
daglås i minst klass 3, exempelvis Yale Doorman L3.

Gallerburen går givetvis att monteras i hela containern, special-
anpassad till annan storlek och kan monteras i andra container-
modeller. Även buren går att anpassa och monteras som en galler-
grindslösning innanför vanliga containerdörrarna utan de inre galler-
väggarna. I samråd hjälper vi dig att hitta den bästa lösningen för 
dina behov. 

Produkt: Säkerhetscontainer  |  Kategori: Containersäkerhet
Typ: FerraPod-säkerhetsbur  |  Skyddsklass: Klass 3-RC4* 
Godkännanden: Testad av RISE och certifierad av SBSC enligt SS-EN 
1627:2011  |  Certifikat: 17-404

EGENSKAPER:

Marknaden mest säkra container. Finns i olika storlekar
Står emot samt försvårar angrepp vid nedfrysning, hand- och 
skärverktyg m.m. 
Isolerad och inredd med belysning, 16Amp byggcentral och 
värmefläkt 2kw 
Utrustad med säkerhetsbur, SS-EN 1627 skyddsklass 3-RC4*
Utrustad med låsbom, SSF 1051-2 klass 5 
Utrustad med låshus, SSF 3522 klass 5
Kan utrustas med digitalt daglås, minst klass 3
Säkerhetsburen kan kläs in med plåt eller byggplywood för 
insynsskydd och ökat skalskydd
Gallerdörren är 892 mm bred vilket gör lastning av EUR-pall möjlig
Säkerhetsburen är demonterings- och återmonteringsbar 
Kan utrustas med arbetsbord och hyllor

* FerraPod säkerhetsgaller är testat av Research Industries Sweden och certifierat enligt SS-EN 1627. 
Den klarar Resistance Class 4. Total testtid 30 min varav effektiv angreppstid 10 min. Angrepp med 
såg, hammare, yxa, mejslar och batteridriven borrmaskin utöver verktygen enligt RC3. 

Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringskrav som gäller din försäkring.
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I vår största säkerhetscontainer 20/10 sitter en FerraPod-
säkerhetsbur i hälften av containern. Det ger 12 m3 säker lagrings-
yta och en lika stor arbetsyta utanför buren, som kan användas 
till förberedelsearbeten och som förbrukningsförråd. För att hålla 
god tillgänglighet men ändå bibehålla säkerheten, kan gallerdörren 
även förses med ett digitalt daglås vilket även underlättar nyckel-
administration. Vid dagens slut kan alla verktyg och maskiner även 
rullas in på EUR-pall då gallerdörrens bredd är 892 mm.

En bra lösning för dig som vill förvara ett större antal eldrivna hand-
maskiner och mindre bygg- och arbetsmaskiner säkert men sam-
tidigt behöver arbetsyta för arbeten samt ett förbrukningsförråd.

SPECIFIKATIONER

CONTAINER

Yttermått
Längd: 6058 mm  |  Bredd: 2438 mm  |  Höjd: 2591 mm

Innermått 
Längd: 5890 mm  |  Bredd: 2350 mm  |  Höjd: 2390 mm    
Yta: 13,8 m2  |  Volym: 33,1 m3  |  Vikt: 2300 kg 

SÄKERHETSBUR

Yttermått
Längd: 2700 mm  |  Bredd: 2190 mm  |  Höjd: 2150 mm

Innermått 
Längd: 2620 mm  |  Bredd: 2110 mm  |  Höjd: 2110 mm
Golvyta: 5,5 m2  |  Volym: ca 12 m3  |  Vikt: 800 kg

Gallerdörrens öppningsmått 
Bredd: 892 mm  |  Höjd: 2097 mm 
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I säkerhetscontainer 20/5 sitter en FerraPod-säkerhetsbur i en 
fjärdedel av containern vilket ger 7 m3 säker lagringsyta. Här får 
du en betydligt större arbetsyta på 26 m3 utanför buren som kan 
utrustas med arbetsbord och hyllor mm. 

En bra lösning för dig som vill förvara eldrivna handmaskiner och 
mindre bygg- och arbetsmaskiner säkert och samtidigt behöver en 
stor arbetsyta och ett större förbrukningsförråd. Kan förses med 
ett digitalt daglås.

SPECIFIKATIONER

CONTAINER

Yttermått
Längd: 6058 mm  |  Bredd: 2438 mm  |  Höjd: 2591 mm

Innermått 
Längd: 5890 mm  |  Bredd: 2350 mm  |  Höjd: 2390 mm    
Yta: 13,8 m2  |  Volym: 33,1 m3  |  Vikt: 2300 kg

SÄKERHETSBUR

Yttermått
Längd: 2700 mm  |  Bredd: 1390 mm  |  Höjd: 2150 mm

Innermått 
Längd: 2620 mm  |  Bredd: 1310 mm  |  Höjd: 2110 mm
Golvyta: 3,4 m2  |  Volym: ca 7 m3  |  Vikt: 550 kg 

Gallerdörrens öppningsmått 
Bredd: 892 mm  |  Höjd: 2097 mm
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I vår mindre säkerhetscontainer 10/10 sitter en FerraPod-säkerhets-
bur i hela containern och ger 12 m3 säker lagringsyta. En bra lösning 
för dig där huvudfokus är på säker förvaring. 

Här kan du till exempel förvara ett större antal eldrivna handmaskiner 
och mindre bygg- och arbetsmaskiner på ett säkert sätt. Kan förses 
med daglås.

SPECIFIKATIONER

CONTAINER

Yttermått
Längd: 2991 mm  |  Bredd: 2438 mm  |  Höjd: 2591 mm

Innermått 
Längd: 2831 mm  |  Bredd: 2377 mm  |  Höjd: 2376 mm    
Yta: 6,7 m2  |  Volym: 16 m3  |  Vikt: 930 kg 

SÄKERHETSBUR

Yttermått
Längd: 2700 mm  |  Bredd: 2190 mm  |  Höjd: 2150 mm

Innermått 
Längd: 2620 mm  |  Bredd: 2110 mm  |  Höjd: 2110 mm
Golvyta: 5,5 m2  |  Volym: ca 12 m3  |  Vikt: 800 kg 

Gallerdörrens öppningsmått 
Bredd: 892 mm  |  Höjd: 2097 mm

I den minsta säkerhetscontainern 10/5 sitter en FerraPod-säkerhets-
bur i halva containern vilket ger 7 m3 säker lagringsyta. En lösning för 
dig där huvudfokus är på säker förvaring men där du även behöver 
en mindre uppställning- och förvaringsyta framför buren. 

Perfekt att förvara av eldrivna handmaskiner och mindre bygg- och 
arbetsmaskiner. Precis som alla ovan kan även denna förses med 
ett digitalt daglås.

SPECIFIKATIONER

CONTAINER

Yttermått
Längd: 2991 mm  |  Bredd: 2438 mm  |  Höjd: 2591 mm

Innermått 
Längd: 2831 mm  |  Bredd: 2377 mm  |  Höjd: 2376 mm    
Yta: 6,7 m2  |  Volym: 16 m3  |  Vikt: 930 kg 

SÄKERHETSBUR

Yttermått
Längd: 2700 mm  |  Bredd: 1390 mm  |  Höjd: 2150 mm

Innermått 
Längd: 2620 mm  |  Bredd: 1310 mm  |  Höjd: 2110 mm
Golvyta: 3,4 m2  |  Volym: ca 7 m3  |  Vikt: 550 kg 

Gallerdörrens öppningsmått 
Bredd: 892 mm  |  Höjd: 2097 mm
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TILLBEHÖR SÄKERHETSCONTAINER

KONTOR OCH DEPÅ LÄNNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

LYFTKRANSVÄGEN 23, 142 50 SKOGÅS

DEPÅ SOLLENTUNA: 

CONTAINRAR OCH VÄGPRODUKTER 

KAPPETORPSVÄGEN 14, 192 77 SOLLENTUNA

TEL: 08-673 10 20 

MEJL: INFO@CONTAINERTJANST.SE 

WEBB: CONTAINERTJANST.SE

KONTAKTA 
OSS FÖR EN 
RIKTIGT BRA 
SÄKERHETS-

AFFÄR

CONTAINERTJÄNST – FÖR RIKTIGA BYGGARE
Vår affärsidé är att vara bäst på containrar och säkra vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. 
Vi levererar från våra depåer i Länna och Sollentuna i Stockholm, samt Göteborg. Med hög kvalitet 
och branschens bästa hyrespriser är vi alltid en riktigt bra affär. 

Några av våra kunder: 

HÄNGLÅS
Extra kraftigt hänglås för hög säkerhet

ARBETSBORD
Robust arbetsbord för planering eller 
förberedning av arbeten

LARM
Avancerat radarlarm som upptäcker och 
varnar innan inbrott sker

DIGITAL DAGLÅS, KLASS 3 
För ökad tillgänglighet och bibehållen 
säkerhet under dagtid

LASTRAMP
För enkel av- och pålastning. Den räfflade 
ytan ger bättre grepp och minskar halkrisken

HYLLOR
Ordning och reda med våra stabila 
hyllor i stål

Kontrollera alltid med ditt försäkringsbolag om vilka försäkringskrav som gäller för din försäkring.


