Lodén Staffan
From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Ilona Orgmets <Ilona.Orgmets@adecco.se>
den 28 november 2014 13:57
karin.reichard@se.atlascopco.com; Lodén Staffan; svenolov.noren@gmail.com
FW: Nils Ahlgren AB SV: Förfrågan vägbom
36 Ahlgrens Bom Automatisk MKC 2011.pdf; 35 Ahlgrens Bom Automatisk Magnetic Acces Pro L.pdf

Här kommer Nils Ahlgrens offert.
Ilona
From: Mikael Bartsch [mailto:mikael@nilsahlgren.se]
Sent: den 21 november 2014 13:39
To: Ilona Orgmets
Subject: Nils Ahlgren AB SV: Förfrågan vägbom

Hej,
Ursäkta dröjsmålet, men det har varit mycket i veckan.
Se vår mest robusta aut. vägbom i bif. pdf. & bilder nedanför.
Jag skulle vilja veta några saker för att kunna göra en offert till dig på vägbom:
1. Om ni inte vill gå ur bilen så blir det ingen mekanisk bom utan en automatisk bom.
2. Bomrörets längd?
Självklart servar, & lagar vi bommen vid behov.
Det finns massa tillbehör att köpa.
1. Röd lampan på bomröret, som lyser rött i nedfällt läge.
2. Saftblandare monteras på bom-skåp och blinkar när bommen rör sig.
3. Trafikljus rött och grönt
4. Ljusramp längs hela bommen
5. Underkrypskydd etc.
Här är en Robust Rolls Roys bom DAAB MKC – BOM med rostfritt skåp och 5 års garanti.
(Magnetic har 2,5 års garanti).
Den är förstås dyrare än Magnetic, men eftersom ni är flera som delar så kanske ni vill ha det bästa.
Kostar ca 40000 kr netto.
Montage och driftsättning ca 20000 kr netto.

(Magnetic ca 30000 kr)
(Magnetic ca 15000 kr).

DAAB MKC ca 60000 kr exkl. moms
Magnetic ca 45000 kr exkl. moms
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DAAB MKC

DAAB MKC
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Inbyggd GSM
Ringa eller SMS till vägbom så den öppnas.
==================================
3 ET3000M EASY GSM-modul Med tidsur
10-24AC/DC inkl. antenn monterad och inkopplad med inbyggt veckour.
Funktionsbeskrivning:
==================
GSM-modulen är uppkopplad mot GSM-nätet, genom att ringa till modulen
drar ett relä som öppnar Vägbommen.
Samtalet kostar inget då modulen endast verifierar att numret får lov att öppna
för att sedan bryta samtalet utan att svara.
Reläslutningen sker då tillåtet nummer ringer modulen och längden på
slutningen kan ställas in i med hjälp av programvaran.
Modulen tar inte hand om samtal som ringer från ett otillåtet nummer
eller sms som innehåller fel lösenord.
Det finns även ingångar på modulen som kan användas för att få en
kvittering via SMS på att grinden verkligen nått öppet läge
samt att det verkligen stängts efter sin automatiska stängningstid.
Programmering via PC
==================
Installera enkelt verktyget och följ hjälpen som finns inbyggd i programmet.
Programmering via hemsida
======================
Enheten kan även programmeras via hemsida, verktyget på hemsidan ser
likadan ut som programmet för PC.
Användare
==========
I GSM-modulen finns plats för 500 användare som får tillgång till att
ringa för att öppna anläggningen. Dessa 500 användare kan inte göra
några inställningar i enheten. Även 5 st administratörer kan ringa och
öppna. Man ser vilka telefonummer som öppnat och vilka tider.
Enkelt all lägga till och ta bort behöriga eller obehöriga användare.
Ge numret till brandkår (SOS larmcentral), som lägger in numret i sitt datasystem ifall de ska in så har de
numret för att öppna bommen.
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FAAC har förvärvat Magnetic! Därför utökar vi nu vårt bomsortiment med
marknadens absolut bästa och förmodligen energisnålaste bommar.
Nöj er inte med mindre än det bästa,Magnetics bomteknik är branschens mest
framtidsorienterade.

Magnetic Access

Magnetic Access Pro

• Bomlängder upp till 5 m.
• Öppningstid fr. 2,2 sekunder
• Energiförbrukning max. 25W
• MGC kontrollenhet
• Stort urval av tillbehör

• Bomlängder upp till 10 m.
• Öppningstid fr. 1,3 sekunder
• Energiförbrukning max. 25W
• MGC kontrollenhet
• Utökad funktionalitet
• Stort urval av tillbehör

Läs mer om Magnetic Access

Läs mer om Magnetic Access Pro
=========================================================================================================
====

Pollare är inte billigt, så här kommer ca priser för att ni ska kunna ta beslut.
Pris mtrl 67 000 kr/st
Pris montage inkl. schakt, form, betong, driftsättning ca 30 000 kr för 1 st samt 35 000 kr för 2 st.
= 1 st för ca 97000 kr och 2 st för 169 000 kr + moms.
”Hick”
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AUTOMATISKA POLLARE
Nils Ahlgren AB har nöjet att kunna presentera ett
av marknadens absolut starkaste varumärken
på framför allt automatiska pollare, Rhino.
•Anpassade till vårt tua klimat
•En mängd olika användningsområden
•Snyggt utseende
ANPASSADE TILL VÅRT TUFFA KLIMAT
Rhino Automatiska Pollare drivs huvudsakligen
hydrauliskt vilket passar vårt nordiska
klimat väl då man slipper fundera på att lösa
problem med fukt och kondens som kan uppstå
i pneumatiska lösningar.
Pollarna går att få i en mängd olika dimensioner
och även med hög säkerhetsklassning.
EN MÄNGD OLIKA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Rhino Automatiska Pollare har en mängd olika användningsområden,
allt från att användas som avskiljare,
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styrning och dirigering av trafik till direkt
avspärrning och skydd. Rhino Automatiska Pollare
med höj- och sänkbar funktion används vid områden
där man vill arbeta flexibelt med områdesskydd
och avgränsning av trafik. Manövrering i höjdled
sker antingen via mekanisk eller elektrisk manövrering.
Vid elektrisk manövrering drivs pollaren av
en inbyggd hydraulisk drivenhet och manövrering
De fasta pollarna passar för ytor där en tydlig och
permanent avgränsning mot trafik önskas.
SÄKERHETSKLASSNING
Elektriska och fasta pollare går även att få med en
högre säkerhetsklassning, ett Antiterrorist-utförande.
Pollarna är då kraftig förstärkta och krocktestade
mot säkerhetsklasser upp till K12/M50.
Detta utförande är ett bra alternativ där man vill ha
ett förhöjt krockmotstånd, till exempel vid banker,
ambassader och för företag där försäkringsbolag
kräver ökat skydd mot inbrott.
SNYGGT UTSEENDE
Tack vare Rhino automatiska pollares enkla utseende
och att de sjunker ner i marken, har Rhino
automatiska pollare blivit ett populärt val med dagens
minimalistisk design. Rhino automatiska pollare
finns i pulverlackerade valfri RAL-kulör

Med vänlig hälsning/
Best regards
Mikael Bartsch
Projektledare/kalkylator/Säljare
Områdesskydd

Nils Ahlgren AB
Rörvägen 16
136 50 Jordbro

Tfn: 08-500 125 80
Mob: 070- 529 60 40
mikael@nilsahlgren.se
www.nilsahlgren.se
Från: Ilona Orgmets [mailto:Ilona.Orgmets@adecco.se]
Skickat: den 20 november 2014 14:34
Till: stangsel@nilsahlgren.se
Ämne: Förfrågan vägbom

Hej,
Jag sitter som sekreterare i Rumme tomrättsägarförening och vi håller till på Muskö.
Vi är 32 fastigheter och vi i styrelsen har nu som uppgift att ta in offerter på vägbom.
Bakgrunden är att vi har haft en tids (några år) stöldvåg av utombordsmotorer.
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Nu känner vi att vägbom till vår avtagsväg är ett alternativ vi tyvärr måste överväga.
Jag har då några önskemål:
• Robust (pålitlig) vägbom
• Den ska vara mekanisk dvs man ska kunna öppna från bilen utan att kliva ur bilen
• Prisuppgift
Då vägbommar inte ligger inom mitt absoluta kunskapsområde så är det välkommet att komma
med förslag eller övriga påpekande ☺
Tack på förhand. Mina kontaktuppgifter finns nedan.
Med vänlig hälsning!
Ilona Orgmets
Affärsområdeschef Rekrytering
Adecco
Kungsgatan 60
Box 12124, 102 24 Stockholm
Tel: +46 73 685 70 90
Ilona.orgmets@adecco.se
www.adecco.se
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