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OBS! LÄS FÖRE ANVÄNDNING!  
Endast behöriga personer får arbeta med maskinen.  

Felaktig användning kan orsaka allvarliga skador!  
Alla reparationer ska utföras av tillverkaren eller av Vicky Teknik AB. Varje TMA ska 

levereras med 3 certifikat för att garantera rätt prestanda. 
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Tillverkare 
Verdegro Group 

Munnikenheiweg 59 
4879 NE Etten-Leur 

The Netherlands 

(T) +31(0)76-5017990 

(F) +31(0)76-5019404 

(W) www.verdegro.com (E) info@verdegro.com  

 

 

Generalagent i Norden 
Vicky Teknik AB 

Lövtorpsvägen 149  

147 91 Grödinge 

Tel. 08-778 94 50 

E-mail: info@vickyteknik.se 
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Introduktion 
En lastbilsmonterad krockkudde (Truck Mounted Attenuator, TMA) är en konstruktion som är 
avsedd att absorbera energin från ett fordon som bakifrån kör på ett vägarbetsfordon. Detta för 
att skydda människor I bägge fordonen från allvarliga skador. 

Riktlinjer och testprotokoll för TMA har utvecklats av amerikanska myndigheter (National 
Cooperative Highway Research Program Report 350, NCHRP 350). I den specificeras två 
testnivåer för att kontrollera TMA:ts energiabsorberande egenskaper: 

Basnivån= en kollisionshastighet om 70 km/h. 

Hög nivå= 100 km/h. 

Denna TMA möter de hårdare kraven med en kollisionshastighet om 100 km/h. 

Manövreringen av denna TMA sker helt hydrauliskt. 

För bästa möjliga funktion skall fordonet som den monteras på väga mellan 8-12 ton. (i 
Sverige får de dock väga mer).  

Kontrollera alltid TMA enligt vad som beskrivs nedan, före användning. Det är inte tillåtet att 
använda den om den är skadad, inte underhållen eller okontrollerad.  

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra i konstruktionen, reservdelarna och 
bruksanvisningarna utan att kungöra detta. 

Dessa bruksanvisningar är bara för Verdegro TMA-US-100K. Vissa skillnader kan förekomma 
mellan vad som levereras och vad som visas i denna text beträffande  
t ex. färger och dylikt. 

 

OBS! Stäng av kraftförsörjningen till TMA innan alla typer av 
kontroller eller underhåll. 
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Kännetecken och utvändiga mått 
FOTON AV TYPISKA TMA-US 100K 

 

 

  

Bruksanvisningar TMA-US-100K 

Sida  4  av  



 

SIDA 5 AV 35 
 

DETALJSPECIFIKATIONER 
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RITNING TMA-FÄSTE 

Infästningsplattornas höjd skall vara 1010 mm ovanför marken för rätt arbetshöjd (se sida 7). 
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OPTIONS/TILLVAL 

1. Dragkula samt eluttag för att exempelvis dra lättare efterfordon som skyltvagnar etc. 
2. Inbyggt batteripack. 
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YTTERMÅTT I UPPFÄLLT LÄGE 
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EGNA ANTECKNINGAR 
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YTTERMÅTT I NEDFÄLLT LÄGE 

 

FÄLLNINGSMEKANISM 
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Tekniska data 
Beteckning  Mätvärde  

Min. höjd från marken monterat TMA-skydd 200 mm  

Max. höjd från marken monterat TMA-skydd 280 mm  
Max. höjd bakom lastbilen  4,0 m  

Transportbredd omonterat 2,3 m  
Transporthöjd omonterat 3,7 m  

Total vikt  Approx.950 kg  
Hydraultryck 100 bar  

Hydraulisk kugghjulspump (termiskt säker!)  12cc  
Hydraultankens volym  10 L  

Effekt hydraulpump  2,2 kW  
Försedd med termobrytare  Ja  

Hydrauliska cylindrar  2  
Hydraulpump motorspänning  24 V  

Standard trafikbelysning  24 V  
Batteri  Tillval  
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Hydraulikschema 
Notera att schemat innehåller ett tillval I form av en höjbar X5-tavla. I norden levereras emellertid 
TMA med en helt separat tavla innehållande fullfärgstavla med LED-lampor och höjbar X5. 
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Allmänna specifikationer och instruktioner 

A. Kontrollera att din TMA levereras med korrekt certifikat, märkning, märkskylt och 
dokumentation. Ta inte bort någon av märkningarna! 

B. Tillse att giltighetstiden för certifikaten aldrig överskrids. 
C. Ta aldrig bort några säkerhetsinstruktioner! 
D. Denna TMA är konstruerad för att monteras bak på fordon med en totalvikt mellan  

8 000 kg - 12 000 kg.  
Notera: All eventuell barlast måste vara ordentligt förankrad i fordonet, så att den inte rör 
sig i händelse av att bilen blir påkörd. Eftersom TMA:n är monterad längst bak på 
fordonet kommer den att belasta främst den bakersta axeln. Kontrollera därför att den 
totala belastningen på denna inte överskrider fordonstillverkarens rekommendationer och 
därtill bestämmelser för maximalt axeltryck på vägbanan.  
För att bibehålla fordonets körkaraktäristik måste även tillverkarens rekommenderade 
tyngdpunktszon hållas oförändrad, vilket kan kräva att barlast adderas längre fram i 
fordonet. 

E. Ett fordon med denna TMA förflyttar sig mindre än 10 meter om den blir påkörd av en  
2 000 kg tung bil med en hastighet av 100 km/h. En förutsättning är att fordonet har 
parkeringsbromsen ansatt och den står på ren torr asfalt. 

Beskrivning av systemet 

A. Denna TMA innehåller följande grundkomponenter: En aluminiumlåda med fyra 
aluminium kassetter, en stålram och en fästfläns med möjlighet till två varianter på 
montering av TMA:an till fordonet. Därtill ingår ett hydraulsystem för att fälla/lyfta skyddet. 
När det är i horisontalläge är syftet att kudden ska absorbera kollisionsenergin genom att 
kollapsa. TMA:n är konstruerad så att ingen del av systemet hamnar under lastbilen i 
händelse av kollision. Systemets totala vikt är omkring 980 kg.  

B. Utöver ovanstående ingår även ett standardbelysningssystem för släpvagnar, som gör att 
fordonet möter myndigheternas krav när skyddet är i uppfällt såväl som nedfällt läge. 

C. Under stålramen finns även två rör med rektangulärt tvärsnitt. Syftet med dessa är att 
konstruktionen skall vila på dessa i händelse av att den lyft med gaffeltruck, t ex. vid 
monteringen av systemet. 

D. Den bakre ytan (i nedfällt läge) är försedd med en 400 mm gul/röd reflextape. 
E. All svetsning är utförd under ledning av certifierade svetsare. Allt metallarbete skall 

utföras av Verdegro eller deras representant. 
F. Alla exponerade ytor grundas och färdigstryks och/eller galvaniseras. 
G. TMA:n monteras med kvalitetsskruvar, muttrar och brickor som överensstämmer med 

europeisk standard. 
H. Hydraulsystemet innefattar en 12 eller 24 V (standard) likströmsmotor, cylindrar, slangar, 

strömbrytare, givare, ledningsnät och andra nödvändiga komponenter för att fälla 
skyddet. 
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Säkerhet 

1. Läs säkerhetsföreskrifterna ordentligt innan ni börjar använda TMA-skyddet!  
2. TMA bör inte användas utan kunskap om de operativa instruktionerna och 

säkerhetsföreskrifterna. Förvara bruksanvisningen, alltid inom bekvämt räckhåll från 
förarplatsen.  

3. Ägaren/innehavaren av TMA:t skall säkerställa att alla användare är utbildade i att 
använda den.  

4. Var försiktig när TMA:t används nära strömförande kraftledningar.  
5. Transportera TMA:t endast om det är ordentligt fastsatt på fordonet.  
6. Ingen får under några omständigheter vistas på TMA. 
7. Beakta alltid vid användandet eventuella negativa influenser av vind, regn, temperatur, 

saltlösning, åskväder, snö, hagel och is.  
8. Använd TMA:t som fordonsmonterade krockkudde, och inte som en lyftmekanism eller 

liknande. 
9. För att undvika onödiga problem i trafiken bör fordon med TMA-skyddet nedfällt 

manövreras i en mjuk kontinuerlig rörelse.  
10. Kontrollera hela TMA:t med avseende på lösa material såsom fågelbon, kvistar, löv, men 

även verktyg, bultar, muttrar, etc. som kan ramla ner på vägen under användandet eller 
under transport.  

11. Hissa inte upp TMA:t med domkraft eller liknande. 
12. Om någon av säkerhetsanordningar inte fungerar: låt en kvalificerad reparatör åtgärda 

felet innan TMA:t används igen. 
13. Kontrollera alltid att ingen vistas på och i närheten av TMA:t vid höjning/sänkning och vid 

körning med den i nedfällt läge för att undvika att någon skadas. Tänk särskilt på att detta 
då ni svänger med fordonet.  

14. För säker och problemfri drift, rensa alltid bort eventuell snö och is från TMA innan 
fordonet körs.  

15. Var försiktig med bränslen, smörjmedel, hydrauliska oljor och fetter för TMA:t. Undvik 
hudkontakt med dessa ämnen.   

16. TMA får inte ändras utan tillstånd och tillverkarens instruktioner.  
17. Inspektera TMA:t varje dag innan du kör iväg fordonet (se kontrollschemat längre fram i 

anvisningarna). 
18. TMA:t skall årligen underkastas en kontroll av tillverkaren eller dennes representant. 

Kontrollen måste dock ske oftare om svetsning sker i bärande delar. För modifiering och 
reparation, kontakta alltid tillverkaren eller dennes representant. Efter reparation eller 
byte av delar bör TMA:ts funktion alltid kontrolleras av tillverkaren eller dennes 
representant. Verdegrogruppen kan endast garantera funktionalitet när reparation och 
service utförs av Verdegrokoncernen eller under deras överinseende av en officiell 
distributör. 

19. Om du lämnar TMA, där den kan nås av obehöriga. Lyft upp den i transportläge. 
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Handhavande 
Styrningen av TMA:t kan variera beroende på att det finns olika system att välja på. Det finns 
trådlös styrning, såväl som styrning med knappsats på TMA:n eller på lastbilen.  Rådfråga Vicky 
Teknik om vad som är lämpligast i just ert fall. 

Standard nödkörning: 

För att fälla/lyfta kudden använd den vita respektive svarta knappen på TMA:ts ramverk högra 
sida. 
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Montering 
Det är viktigt att TMA:t är korrekt monterad bakpå fordonet. Monteringen kan göras med en DIN 
konstruktion och/eller med 6 låspinnar (se bild nedan). 

OBS! Försäkra er om att monteringen utförs av eller kontrolleras av Vicky Teknik samt att de 
utfärdar ett certifikat för detta. 

Lokala särbestämmelser beträffande fordonets vikt kan förekomma och är tillåtna. I Sverige, 
exempelvis skall lastbilen väga minst 9000 KG (OBS! TMA-skyddet ska ej inräknas i denna vikt). 

 

Om TMA:t monteras med låspinnar, försäkra dig om att de är korrekt 
monterade och använd bara de låspinnar som följde med i leveransen. 

 

 

Se till att konstruktionen är ordentligt fastskruvad ifall ni använder  
DIN-fäste. Använd bara de skruvar som följer med vid leveransen. 

 

 

  



 

SIDA 20 AV 35 
 

SPECIFIKATIONER FÖR MONTERING 

TMA kan monteras på fordonet på två sätt. Båda dessa sätt har testats i krocktester och är därför 
tillåtna. 

DIN MONTERINGSSYSTEM 

DIN-plattan skall monteras på fordonet av Vicky Teknik. 
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MONTERING MED DE SEX LÅSPINNARNA 

Avståndet från ovankant på de två infästningsjärnen till mark skall vara 1010 mm. 

Infästningsjärnen är försedda med 3 st hål vardera och markerade i grått på bilden till vänster. 
De medföljande plattorna, 2 st på var sida, svetsas fast I en konstruktion som sedan fästs mot 
fordonets ram. Se bild till höger. Detta kan göras på olika sätt beroende på ramens utformning 
mm. Tillse att låspinnarna blivit låsta med de medföljande sprintarna som hör till låspinnarna. 

Observera! Är du osäker på monteringen så rådfråga Vicky Teknik AB. 

 

 

 

  

Infästningsjärnen på TMA-skyddets ram 
De medföljande fästplattorna är på bilden 
fastsvetsade i en infästningskonstruktion. 

Typiskt montage vid användandet av de sex 
låspinnarna. 
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Kontrollschema 
Generella inspektionspunkter  Varje dag  Varje vecka  Varje månad  

Nivå hydraulolja    X    
Tillstånd hydraulcylindrar  X      
Läckage hydraulisk  X      
Skick hydraulslangar X      
Visuell inspektion av axlar, bultar och lager    X    
Ändlägesgivare  X      
Visuell inspektion av lösa maskindelar  X      
Sprickor      X  
Skada på skyddet X      
Smörjning av lederna (6 stycken)    X   

 

KONTROLLERA KROCKSKYDDETS POSITION 

Kontrollera kuddens horisontallitet och avstånd från marken i nedfällt läge, på en plan vägbana,  
t ex. med tumstock. 

 

Om skyddet inte är helt horisontellt i utfällt läge, kontakta genast Vicky Teknik. 
Användning är då ej tillåten. 

 

ANVÄNDNING I KALL VÄDERLEK 

• Tänk på att hydraulsystemet fungerar långsammare då det är kallt (-5° eller kallare) 
• Avlägsna all eventuell snö och is från TMA:n innan fordonet körs. 
• Skydda TMA:n från snö och is när den inte används. 

FRI HÖJD 

Tänk på att skyddets höjd i transportläge är cirka 4 m och att det finns broar och dylikt som har 
lägre fri höjd. 
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Underhåll 
Planerat underhåll håller TMA i säkert och tillförlitligt skick. Underhållsschemat och checklistan för 
den årliga inspektionen visar vilka åtgärder som krävs. Läs hela för underhåll av TMA 
bruksanvisningen noggrant! Om du är osäker är det bättre att underhållsarbetet utförs av 
tillverkaren alternativt av Vicky Teknik. 

KONTROLLERA HYDRAULOLJENIVÅN 

1. Se till att fordonet står någorlunda plant. 
2. Stäng av kraftförsörjningen. 
3. Lossa skruvarna till inspektionsluckan och tag bort den. 
4. Innan du öppnar locket till tanken tillse att området runt fyllningshålet är rent, rengör om 

det behövs. 

Vad Åtgärd  
Dagligen 
  

Kontrollera nivån hydraulolja  
Kontrollera lagerdelar  
Kontrollera hydraulslangarna och cylindrar, rör och montering  
Kontrollera funktionen hos akuta och säkerhetsanordningar  
Kolvstänger stödben kontrolleras dagligen med avseende på smuts, 
läckor eller skador 
Kontrollera alla funktioner i normal position  

Vid behov Rengör TMA regelbundet för att undvika onödigt slitage 

Var 500:e timme Smörj alla lager och glidytor  
Kontrollera att alla skruvar är åtdragna  
Kontrollera skicket på cylindrar och stödben  

Var 1000:e timme Kontrollera samtliga punkter  
Var 12:e månad  Årlig inspektion. + Full service förebyggande ersättning ventiler och 

tätningar.  
Skydd Kontrollera dagligen för skador  

              HYDRAULIK  

             Oljevolym                                                                                     10,0 liter  

             Oljemängd               (Tillämpningar av - 10 ° till + 50 °)               Univis 32  

              LAGER  

             Multiduty fett EP2               (Exempel Shell Alvania EP2 / Esso beacom EP2)  

              GLIDSKENOR 

             Multiduty fett EP2               (Exempel Shell Alvania EP2 / Esso beacom EP2)  
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ÅTDRAGNINGSMOMENT 

Gängdimension  Åtdragningsmoment 
ISO Nm 

 

Hex skruv 
Class 8.8 

Hex skruv 
Class 10.9 

Hex skruv 
Class 12.9 

M4 2,8 4,0 4,9 
M5 5,7 7,9 9,5 
M6 9,7 13,7 16,2 
M8 23,5 33,3 39,2 

M10 47,1 65,7 79,4 
M12 81,4 114,7 137 
M14 130 181 216 
M16 196 280 333 
M18 270 382 461 
M20 382 539 647 
M22 519 730 873 
M24 662 932 1118 
M30 1324 1863 2236 
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Allmänna kontrollpunkter 
• Ram: 

o Rost 
o Sprickor i svetsarna  
o Deformation 

• Fällningskonstruktion: 
o Alla skruvförband  
o Sprickor i svetsarna  
o Finns tillräckligt med fett  
o Rost 

• Fällningsmekanismen: 
o Alla skruvförband 
o Sprickor i svetsarna  
o Rost 
o Sprickor och andra skador 
o Kabel- och rörinstallationer 
o Cylindrar 

• Hydraulik: 
o Slangarnas kondition (vid minsta skada eller läckage skall slangarna 

bytas) 
o Kolvstångens kondition  
o Läckor eller skador  
o Skruvförband stödben 

• Elsystem: 
o Skick och upphängning av kablar  
o Kontaktdonens skick  
o Ändlägesgivarnas funktion 

• Krockskydd: 
o Sprickor 

• Nödstopp:  
o Nödstoppknappen är röd och det står “STOP” på den. 
o Om den aktiveras stannar TMA omedelbart och den får inte starta 

igen bara för att nödstoppet släpps ut/lösgörs, men tänk på tiden det 
tar för en maskin som går för fullt att stanna. 

o Nödstoppet måste vara lätt att urskilja från andra knappar.  
o Nödstoppet får inte användas för normal manövrering av TMA.  
o Nödstoppet inte är byglat eller trasigt. 

• Testkörning: 
o Testa samtliga arbetsrörelser som förutom skadande kollisioner. 
o Efter testen skall konstruktionen gås igenom med avseende på belastade 

konstruktionsdelar i synnerhet med tanke på sprickor och deformation. 
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Reparation (skall utföras av Vicky Teknik eller av Vicky Teknik 
anvisad verkstad) 

SVETSNING 

Om någon del av TMA svetsas skall det noteras i reparationsrapporten under ”anmärkningar”. 
• Svetspunkter 
• Datum för svetsningen 

Se till att tillverkarens instruktioner följs vid svetsningen. 

ÖVRIGA REPARATIONER 

Om annan typ av reparationer görs på de bärande delarna, gör en notering under 
”anmärkningar”. 

• Reparationspunkter 
• Datum för reparationen 
• Reparatör 

Tillse att tillverkarens instruktioner följs vid svetsningen. 
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Garanti 
Verdegro strävar efter att varje levererad TMA är felfri genom ett antal interna och externa 
inspektioner och därtill en slutinspektion av hela montaget. Vi ger därutöver följande garanti emot 
fel i komponenter och montage. 

Garantin gäller upp till 12 månader från det att TMA levererades till köparen. Garantin gäller dock 
bara för en ny TMA, den första ägaren och vid leverans från Verdegro eller en officiell 
återförsäljare. 

Garantireparationerna utförs enbart under normal arbetstid av tekniker som är auktoriserade av 
Verdegro.  

Verdegro beslutar om delar och arbete faller under garantiåtagandet eller inte. 

Garantin gäller inte fel som orsakats av ignorerande av användar- eller säkerhetsinstruktioner. 
Eller om de i huvudsak beror på felaktigt eller olämpligt användande, installation, eller underhåll, 
eller om det beror på normalt slitage eller beror på en olycka. 

Verdegro ersätter inte skador på personer/företag eller saker på grund av en defekt TMA. Inte 
heller reskostnader eller andra omkostnader. 

Garantin upphör omedelbart om TMA repareras eller servas av någon annan part än 
Verdegro eller dennes återförsäljare Vicky Teknik. Detsamma gäller om främmande 
oriktiga komponenter monteras på TMA eller om dess inställningar ändras av icke 
auktoriserad personal. 
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Dokument som levereras med varje TMA 
CERTIFIKAT FÖR KROCKKUDDE, SIGNERAT AV VERDEGRO GROUP 
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TMA CERTIFIKAT, SIGNERAT AV VERDEGRO GROUP 

 

ALLMÄNT- OCH MONTERINGSCERTIFIKAT 
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MÄRKSKYLT 

Notera att utan denna märkskylt får TMA:n inte användas. 
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VARNINGSSKYLT PÅ KROCKKUDDEN 

Notera att utan denna skylt får TMA:n inte användas. 
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Försäkran om överensstämmelse med maskindirektivet enligt 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner; AFS 2008:3, med 
ändringar till och med 2009-11-03 

  

 

 

 

 

 

NL 

Is geproduceerd conform de normen en normatieve documenten overeenkomstig de bepalingen 
van de EGrichtlijnen 2006/42/EG en de NCHRP report 350-TL3. 

GB 

Is manufactured in conformity with the EG 2006/42/EG and the NCHRP report 350-TL3. 

Other applied standards 
Machinerichtlijnen / CE- markering 2006/42/EG NEN-EN-IEC 60068-2 
NEN-EN 12966-1/2/3 2002/49/EG 
IEC-EN 60529 NEN-12899-1 
IEC-60950-1:2006 (2006/95/EG) CROW 96a/96b 
NEN 60068-2-47 RDW 
NEN 72/245/EEG (EMC) ISO 2813 
NEN-3381 NEN-EN-ISO 3506-1/2 
NEN-1010  Arbo-wet 
NEN-EN 1050 ARAB/CODEX/AREI 

  

CE Verklaring van conformiteit 

CE Declaration of conformity 

CE Konformitätserklärung  

Déclaration CE de conformité 

The Verdegro Group verklaart 
hiermee, dat het produkt hereby 
declare, that the product erklären 
hiermit, daß das Produkt déclare par 
la présente, que l’outil 
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Underhållsbok 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 

Datum:……………………………………… 

Timmar:………………………………….. 

Stämpel: 
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