
SÄKERHETSPRODUKTER
– för fordon

Trygga tillvaron med smarta säkerhetsprodukter. 
Oavsett om du vill låsa, larma eller märka något kan 
du hitta det du söker här, och eftersom du är kund 
hos oss kan du göra säkra fynd hos �era av våra  
samarbetspartners.



Stöld 
Transportalarm
Ett traditionellt larm är antingen aktiverat eller inte och har 
ingen möjliget att bara skydda vissa delar av fordonet. Därför 
har DEFA utvecklat ett eget larm anpassat för just för transport-
fordon. Larmet skyddar fordonet i två separata zoner: hytt och 
last-utrymme. Zonerna kan enkelt aktiveras och avaktiveras helt 
oberoende av varandra, vilket ser till att fordonet alltid är opti-
malt skyddat. Du kan alltså ha hytten larmad medan du lastar och 
sedan larma på lastutrymmet igen under din fortsatta färd.  
www.kgk.se

Stöldmärkning med mikropunkter
Genom att märka dina värdesaker med mikropunkter kan du 
underlätta identi!eringen rejält om du skulle råka ut för exempel-
vis stöld. Varje mikropunkt innehåller ett nummer som är osynligt 
för ögat, men som framträder i UV-ljus. Som Trygg-Hansakund 
får du 15 % rabatt på märkningen.  
www.nordsec.com

Tanklås
Förhindra bränslestöld med InstantFit NECK-IT. Det är en unik 
produkt som skyddar mot slanging av bränsle från de �esta typer 
av lastbilar, bussar och andra fordon. Slangningsskyddet är enkelt 
att montera utan att behöva varken limma eller borra. InstantFit 
NECKIT tål höghastighetstankning utan bränslespill.  
www.nordsec.com

Hjullås
Förhindra hjul- och däckstöld med WheelSTOP-IT™, med en 
unik och beprövad design. Passar alla fordon och både alumi-
nium- och stålfälgar. Det krävs endast en mutter per hjul och 
produkten är enkel att montera.   
www.nordsec.com

Larm och fjärrövervakning 
Keylinesafe erbjuder specialanpassade säkerhetslösningar till 
 entreprenörer inom skog-, väg-, transport- och avfallsnäringen.  
Vi har produkter som strömsnåla diesel-, maskin- och arbets-
vagnslarm med eller utan GSM, GPRS och GPS, stationära och 
mobila kamera övervakningssystem, områdes- och tempe raturlarm. 
Som Trygg-Hansakund hos oss har du upp till 10 % rabatt.   
www.keylinab.se 
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Stöld- och förankringslåset GOLIAT
GOLIAT låser och förankrar redskap, maskiner, släpvagnar, trai-
lers, stroppar, gods på �ak, container och redskapsvagnar med 
mera. Som Trygg-Hansakund har du 15 % rabatt samt att garan-
tin för låsen förlängs från 3 till 5 år.   
www.keoj.se

REXBOX - Skydda dina verktyg från stöld och skadegörelse.
Rexbox, lådan där du säkert förvarar dina verktyg i fordonet 
och/ eller på arbetsplatsen. Lådan !nns i 3 olika storlekar och 
går att bulta fast i fordonet eller låsas fast med kätting på 
arbetsplatsen. Som kund hos Trygg-Hansa har du 20% rabatt.
www.rexbox.se

Inferno Ljudbarriär 
Inferno Ljud- och Ljusbarriär är ett aktivt stöldskydd som 
installeras på de platser eller objekt där ett maximalt skydd är 
önskvärt. Genom att installera Inferno minskas tiden dramatisk 
för tjuven. Resultatet blir mindre stulet och förstört. Inferno kan 
komplettera existerande larm eller fungera som komplett larm-
lösning för t.ex. lokaler, bodar, containers, fordon. Som kund hos 
Trygg-Hansa har du upp till 10% rabatt.

www.inferno.se



Säkerhet
Alkolås
Dräger alkolås ökar tra!ksäkerheten i ett andetag. Innan fordo-
net kan startas måste föraren blåsa i låset, och om promillehalten 
är för hög går det inte att starta. Som Trygg-Hansakund får du  
5 % rabatt på Dräger Interlock XT hos KG Knutsson.  
www.kgk.se

Bränsleförbrukningssystem
Econen är en lättanvänd färddator som visar och registrerar 
förares arbetstid, fordonets användning och bränsleförbruk-
ning. Informationen kan användas för att på ett pedagogiskt sätt 
 instruera och uppmuntra förarna till en mer ekonomisk körstil. 
www.kgk.se

Körjournal med ISA-funktion
ExyPlus är en körjournal med ISA-funktion (intelligent anpassning 
av hastighet) i en och samma produkt. ISA-funktionen hjälper 
föraren att hålla hastigheten genom att visa aktuell fartbegräns-
ning på den väg man kör. Om hastigheten överskrids avges en 
ljudsignal för att uppmärksamma chauffören. Körjournalen:

-
heterna.

www.kgk.se

Glasreparationssats/Säker sikt/SafeSight
Undvik onödigt stillestånd. Nu kan du själv reparera stenskott 
och sprickor i skadat glas. Reducera stenskott och sprickbildningar 
i vindrutan, montera skydds!lm i underkant av vindrutan. Även 
torkarbladsvärmare och rengörare för bättre sikt och säkerhet. 
Som Trygg-Hansakund har du upp till 15 % rabatt.   
www.safesight.com

Ren ruta
Med ”Ren ruta” minskar du spolarvätskeförbrukningen med ca 
50%. Insekter och tra!k!lm tas effektivt bort och användandet av 
torkarna minskas. Det i sin tur minskar slitaget på dessa.  
Som Trygg-Hansa kund har du 25% rabatt.   
kent.palm@juvelit.se, 0270-28 54 33

Okrossbara glaslösningar - Hammerglass
Hammerglass är 300 gånger starkare än glas, men med halva 
glasvikten. Finns i �era tjocklekar och med värmereducerande IR 
glas. Som TryggHansa kund kan du välja mellan en kostnadsfri rep-
skyddsfolie (kostar 800 kr/kvm) eller kostnadsfri uppgradering till 
IR-glas (6 eller 12mm), värde 1000kr.  
www.hammerglass.se

Få koll på lasthöjden
Kollision med viadukt är en skadetyp som förorsakar stora kost-
nader. Med detta mätspö mäter du höjder upp till 5,7 meter.  
Hop skjuten är stickan 1,35 meter. Som Trygg-Hansakund har  
du 10 % rabatt.  
www.imex!ber.se

Väggrepp ONSPOT
Ett tryck på knappen i hytten och Onspots automatiska slirskydd 
ger dig sekundsnabbt väggrepp. Enbeprövad teknik som ger dig 
ökad framkomlighet och bromsförmåga på vinterväg.. 
www.vbgab.com

Elektronisk Backspegel PLATEX
Det elektroniska backspegelsystemet Platex PC401, PC 101 och 
PC 670 med LCD monitor har utvecklatsför svenska förhållanden. 
Lämpat för tunga fordon och krävande arbetsmiljö, t.ex. sopbilar, 
hjullastare,distributionsbilar och större truckar.   
www.platex.se

Lastsäkring ANCRA
Surra med traditionella Ancra spännband. När Du inte får tillbaka 
din surrning använd Ancra:sengångssystem ”Heavy duty and one 
way lashings”. För dig som använder Kinnegriplämmar har vi tagit 
fram ”Ancra Step” vilket är ett hjälpmedel för att enkelt kliva upp 
och ned på �aket.  
www.ancra.se
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Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ)

106 26 Stockholm 
Säte: Stockholm 

Organisationsnummer: 516401-7799

www.trygghansa.se

Säkerhetsprodukter, forts

GPS/Tracker
En spårningsenhet som är enkel att installera. Den är �exibel 
och anpassningsbar för ett �ertal olika applikationer. Trackern 
hanterar bland annat geofence (larmzoner), tidsstyrda larmtider, 
vibrationslarm, personskydd för ensamarbetare. Larmet som 
skyddar både hytt och lastutymme! Inga månadsavgifter (gäller 
vid användande av kontantkort). 
www.nordsec.com

Säkra transporter
Satsafe Professional är tjänsten som hjälper dig att skydda dina 
fordon och öka säkerheten. Du kan enkelt via www.satsafe.se se 
var bilarna !nns, göra inställningar för stöldlarm och hantera vem 
som har tillgång till positionering. Tjänsten har geofence funktio-
ner som gör att larm sänds om lastutrymmet öppnas vid fel plats. 
Som Trygg-Hansa kund får du 10% rabatt. 
www.satsafe.se

TracknTrace
Ett system som spårar, larmar, bevakar och planerar enheterna, 
godset och fordonens position och färdväg. Batteritid upp till 1 
veckas drifttid. Hanterar geofence (larmzoner), SOS-knapp, per-
sonskydd, batterikontroll m m. Som Trygg-Hansa kund betalar du 
99:- ex moms/enhet och månad (ordinarie pris 129:-)  
www.trakk.eu

Mer info
Mer info om säkerhetsprodukterna och våra kunderbjudanden 
!nns på www.trygghansa.se/skadestop

Frontskydd TRUX
Erfarenheten visar att frontskyddsutrustade lastbilar får lägre 
reparationskostnader och inga eller relativtkorta stillestånd i sam-
band med frontolyckor.   
www.trux.se

Bevakningssystem STS
Idealisk för användning till: Lastbilar, Lastväxlarbilar, Djur-
transporter, Bussar, Distributionsbilar,Hjullastare, Husbilar, m.m. 
Bevakningssystem med inbyggd mikrofon och föraren kan justera 
siktvinkelni kameran. Systemet är designat att tåla höga vibratio-
ner, extrema temperaturer och dåliga vägar. 
www.stsab.com

Tyre Protector däckförsegling och punkteringsskydd
En förebyggande produkt som förhindrar luftläckage och punk-
teringar. Passar för anläggningsmaskiner, lastbilar, bussar, varubilar 
mm. Distrubieras av Tyre Protector i samarbete med Vianor AB. 
www.tyreprotector.se / www.vianor.se

Multi Trolley
Vår produkt, vagnen Multi Trolley, är ett �ytthjälpmedel som med 
fördel används av personal som hanterar tunga möbler och före-
mål. Med vår produkt minimeras risken för belastningsskador.  
Som Trygg-Hansa kund får du 750 kr i rabatt. 
www.multitrolley.se

Positionering/Stöld
Positioneringssystem
Defa Tracking spårar fordon över hela Europa med hög nog-
grannhet. Allt du behöver göra är att skicka ett SMS så får du 
information om fordonets hastighet och position. Uppge att du 
är kund hos oss när du kontaktar KG Knutsson, så får du 10 % 
rabatt på abonnemanget och garantin förlängs från 1 år till 3 år.  
www.kgk.se


