
  

  

 

PRODUKTER DER SKABER MERVÆRDI 
Hos ACTE RAIL arbejder vi målrettet på at optimere vores sortiment med 
miljøvenlige produkter, der tilligemed skaber merværdi for vores kunder. Med dette  
er vores intention at bidrage til det fælles gode, og vi er derfor stolte af at være ISO 
14001 certificeret. Som led i dette grønne mål er vi glade for at kunne introducere jer 
for en ny familie af innovative kabelbeskyttelsesprodukter i topklasse: GREEN 
BLOXX. Med GREEN BLOXX ønsker vi blandt andet at skabe merværdi i form af 
integration, omkostningseffektivitet m.m. som du kan læse mere om i dette 
nyhedsbrev. Du kan også læse om Green Trough Walkway, som er vores 
revolutionerende kabelrende Green Trough, der nu er optimeret som adgangsvej. 
Kabelrenden er naturligvis produceret af 100% genanvendt husholdningsplast. 
Slutteligt præsenterer vi ROM-Box, der er en kvalitetskabelbrønd med mange 
anvendelsesmuligheder.  

  

  

ACTE PRÆSENTERER NY FAMILIE AF 
KVALITETSPRODUKTER 
Hos ACTE er vi glade for endelig at kunne præsentere jer for en ny familie af 
kabelbeskyttelsesprodukter i topklasse, hvor kvalitet og totalomkostninger har været 
vores udgangspunkt. Vores nye sortiment hedder GREEN BLOXX og er resultatet af 
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mange års erfaring og sparring inden for branchen. GREEN BLOXX-sortimentet 
findes i forskellige klasser, kvaliteter og materialer. Dermed introducerer vi jer for 
næste generation af innovativ kabelbeskyttelse, der skaber merværdi i form af 
omkostningseffektivitet, som for eksempel kort installationstid, lang levetid og et 
meget omfattende tilbehørsprogram. I sortimentet finder du blandt andet vores 
populære kabelrender, Green Trough, der er produceret af 100% genanvendt 
husholdningsplast. Ved anvendelse af disse bæredygtige produkter er vores hensigt 
at sætte et værdifuldt og grønt fodaftryk i branchen. Med GREEN BLOXX ønsker vi at 
skabe værdioptimerende og fremtidssikrede teknologiløsninger for vores kunder. 
Vores kompetente specialister er klar til at rådgive din virksomhed om, hvordan 
produkterne bedst kan integreres i dit projekt og skabe værdi. Alle vores produkter er 
godkendte efter danske standarder.  
  

  



  

NY OG REVOLUTIONERENDE KABELRENDE 
OPTIMERET SOM ADGANGSVEJ 
ACTE præsenterer den nyeste version af den revolutionerende kabelrende Green 
Trough, der nu er optimeret som adgangsvej. Den innovative kabelrende går under 
navnet; Green Trough Walkway, og den er udviklet i samarbejde med den britiske 
partner til Furukawa, Trough-Tec Systems. Her kombineres den pålidelige 
genbrugspolymer-kabelrende med en skridsikker og ikke-statisk adgangsvej. 

Green Trough Walkway er udviklet i Storbritannien samt godkendt af Network Rail 
UK. Green Trough Walkway kan benyttes som gang- eller nødpassage og kan købes 
med eller uden gelænder. Systemet er blevet implementeret over større dele af det 
britiske jernbanenet. Det er et sikkert valg af produkt til kombineret gangbar 
kabelrende, hvor en sikker vandrerute også er påkrævet. Green Trough kabelrenden 



 

er produceret af 100% genanvendt husholdningsplast. Green Trough er 
typegodkendt af Banedanmark, DB Deutsche Bahn og Network Rail UK.  

Ønsker du vide mere om den nye Green Trough Walkway, kan du besøge vores 
YouTube kanal her, hvor du finder en informativ video af den nye kabelrende. På 
vores kanal finder du også andre spændende videoer af vores produkter.  
  

  

SPAR TID OG PENGE VED INSTALLATION 
MED ROM-BOX 
ROM-Box er en kvalitetskabelbrønd, som er særdeles egnet til installationer med 
varierende installationsdybde. Brønden er særligt anvendelig ved installation på 
perroner og fortove, hvor låget let tilpasses overkant af belægning, og den er dermed 
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særligt egnet til anvendelse ved og omkring Letbaner, stationer og jernbaner, hvor 
man ønsker en plan overfalde uden kanter. 

Kabelbrønden er sektionsopdelt og består af en bund, en top samt et antal sektioner 
á enten 100 eller 200 mm. Brøndens lave vægt gør den let at transportere, og den 
samles nemt uden brug af værktøj og løfteanordning. ROM-Box er EN124 certificeret 
og testet op til 40 tons belastning. Den kan monteres med låg, der kan tåle tryk på 
1,5 ton, 12,5 ton og 40 ton.  

En god detalje ved anvendelse af sektionsopdelte kabelbrønde er, at man kan 
placere bundsektionen først uden at skulle afbryde den eksisterende installation, for 
derefter at placere de næste sektioner med udskæringerne og dertil at samle 
brønden uden om den eksisterende installation. Alle låg leveres med speciallås/bolt 
og kan ved hjælp af en skrue i hvert hjørne af toprammen justeres op til 50mm for 
udligning af ujævnt terræn.  

Banedanmark anvender ROM-Box bl.a. ved renovering af bomanlæg - senest ved et 
projekt i Nordjylland, hvor den eksisterende installation ikke ønskedes afbrudt, men 
føres lige igennem brønden. 
  

Kontakt ACTE RAIL for yderligere informationer om vores produkter her. Vi 
tilbyder en uforpligtende samtale om, hvordan din virksomhed i et samarbejde 
med os kan opnå merværdi i form af omkostningseffektivitet ved anvendelse af 
vores kvalitetsprodukter. Vores kompetente specialister er klar til at rådgive dig 
og din virksomhed om, hvordan produkterne bedst kan integreres i 
applikationen og skabe værdi. Produkterne er godkendte efter danske 
standarder og de har lang levetid. 
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