BANEBRYDENDE NYHEDER FRA ACTE RAIL
Hos ACTE RAIL er vi glade for at kunne dele en række spændende nyheder med jer.
Vi er stolte over at meddele, at vi nu skal levere ACTE RAIL’s miljøvenlige og robuste
Green Trough® kabelrendesystem til den nye københavnske letbane. Derudover har
vi valgt at tage et nyt redskab i brug i form af en YouTube kanal, hvor vores kunder
løbende vil blive opdateret med spændende og informerende produktvideoer. Her
kan du blandt andet finde videoer af Green Trough® kabelrendesystemet og
kabelbrønde fra Romold. Sidst men ikke mindst præsenterer vi jer for EFLEX Square
Duct, som er et unikt og innovativt trækrørssystem. Du kan også finde videoer af
EFLEX på vores nye YouTube kanal.

ACTE RAIL LEVERER TIL DEN NYE LETBANE
I KØBENHAVN
ACTE RAIL har indgået en aftale med Aarsleff Rail om at levere kabelrender til den
nye, københavnske letbane.
Hovedstadens nye letbane har sin rute langs Ring 3. Letbanen strækker sig over 28
km mellem Kgs. Lyngby og Ishøj, og der er 29 stationer undervejs. Med den nye
letbane bliver det nemt, hurtigt og komfortabelt at rejse på tværs af
hovedstadsområdet.
Vi er meget stolte over at skulle levere ACTE RAIL’s Green Trough®
kabelrendesystem til den københavnske letbane. Kabelrenderne skal sikre
beskyttelse af kablerne langs ruten. Green Trough® er produceret af 100%
genanvendeligt husholdningsplast og er efter endt brug selv 100% genanvendelige,
når de engang skal udskiftes efter mere end 50 års anvendelse. Dermed lever Green
Trough® op til FN’s verdensmål om bæredygtige produkter.
Green Trough® er det mest miljøvenlige og grønne kabelrendesystem på markedet
og er typegodkendt hos Banedanmark. Udover at være miljøvenligt, så er det også
både halogenfrit og brandhæmmende. Green Trough® fås i flere størrelser, er super
fleksible og har tilligemed et imponerende tilbehørsprogram.
Green Trough® kabelrenden er ideel til anvendelse i mange miljøer: Vej, bane,
industri, energi og vind - og ikke mindst langs den nye letbane i København.
Du kan se videoer af Green Trough® her på vores nye YouTube kanal.

NY YOUTUBE KANAL
Hos ACTE RAIL har vi valgt at tage et nyt redskab i brug i form af en YouTube kanal.
Vores intention med den nye kanal er at give vores kunder de bedste muligheder for
at finde informationer og fremvisninger af vores produkter gennem videomateriale.
YouTube er den mest populære online videotjeneste, og vi glæder os til at
imødekomme vores kunder i dette fællesskab.
Vores nye kanal vil både indeholde videoer, som vi selv har produceret, samt
relevante videoer fra vores leverandører. På kanalen finder du blandt andet
spændende og informerende produktvideoer fra FIP SYSTEMS by Fränkische. Du
finder også videoer af vores populære Green Trough® kabelrendesystem, der er
produceret af 100% genbrugsplast.
Vi håber, at I vil tage godt imod vores nye kanal, som vi løbende vil opdatere med
nye og spændende produktvideoer. Hvis du abonnerer på vores Youtube kanal, kan
du holde dig opdateret på de nyeste videoer, lige når de bliver uploadet. Abonnér på
vores nye YouTube kanal her.

HOLD STYR PÅ DINE KABLER MED EFLEX
EFLEX Square Duct er en innovativ og unik trækrørs systemløsning, hvor der er
mulighed for nem og hurtig installation af mange meter trækrør. EFLEX Square Duct
er et firkantet trækrør udført i HDPE plast med en unik bæreevne på 25 tons.
Trækrørene er brandhæmmende og selvslukkende. De overholder gældende regler
for installation og kan anvendes hos Banedanmark.
Hvert rør er 5,3 meter, hvormed rørene hurtigt kan lægges i lange strækninger.
EFLEX Square Duct er formstabil, hvilket vil sige, at det er muligt at stampe omkring
røret, så sætninger undgås i opfyldet og efterfølgende i belægningen.
Trækrørene samles let ved at presse enderne sammen. En gummiring sikrer, at
samlingen bliver 100% vandtæt. Ved anvendelse af ACTE RAIL’s trækrør, sikrer du
store besparelser ved installation, da der ikke skal udgraves eller fragtes så meget
materiale.
Til EFLEX Square Duct findes et stort tilbehørsprogram, der blandt andet muliggør
samling af to rør på midten, hvis installationen startes fra hver ende.
Du kan se flere videoer af EFLEX her på vores YouTube kanal.
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