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LKWR, 15.10.2019

Varegruppe Beskrivelse Leveringstid på nykøb Sædvanligvis på lager

fra frigivelse til levering i mindre mængder

1 Skinner
OBS: Behov til efterfølgende års forbrug indmeldes til Indkøb senest 

februar måned. Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest februar 2021.

Skinner mængder under 3 km                                                                            

▪ Kontakt Indkøb hurtigst muligt.
4-6 uger ja

Skinner mængder 3-15 km                                                                                     

▪ Kontakt Indkøb med henblik på leveringsplan min. 12 uger før ønsket 

levering - gerne før.                                                                                                                  

▪ Opret bestilling min. 12 uger før ønsket levering - gerne før.     

12-16 uger nej

Skinner mængder over 15 km                                                                            

▪ Supplerende udbud kan blive nødvendigt, og vejledende leveringstid 

er i såfald 25-30 uger.

25-30 uger nej

Fræsede indpassere                                                                                                   

▪ Produceres til ordrer. Ved større mængder da kontakt Indkøb for 

aktuel leveringstid.                                                                                             

▪ Husk, at blanket skal vedhæftes bestilling.

11 uger nej

Overgangsskinner i mindre mængder                                                                                   

▪ Produceres til ordrer. Ved større mængder da kontakt Indkøb for 

aktuel leveringstid.                                                                                                  

▪ Husk, at blanket skal vedhæftes bestilling.

4-8 uger nej

2 Træsveller (og stålsveller)

Stålsveller 10-12 uger nej

Azobesveller 20 uger nej

Egesveller 10-12 uger ja

3 Sporskifter 
OBS: Større projekter skal indmelde deres sporskiftebehov til 

efterfølgende års forbrug til Indkøb senest ultimo marts.                                                       

Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest ultimo marts 2021.                                                                    

▪  Der findes rammekontrakt med faste priser inkl. fragt.                                                                                                                      

▪  Kan leveres som jerndele eller præfab. monteret på betonsveller. 

Nykøb (kontakt altid Indkøb) ca. 16 uger nej

Isolerklæbestød 7,5 - 9 - 12 - 15m (gl. type 90 graders) 6-7 uger nej

Isolerklæbestød 7,5 - 9 - 12 - 15m (ny. type 30 graders) (udgår) 6-7 uger nej

Isolerklæbestød andre str. 6-7 uger nej

Jerndele 5-9 uger nej

4 Tvangsskinner

5 uger nej

5 Underlagsplader mv.
OBS: Ved bestillinger over 100 stk. kan leveringstiden være op til 8-

12 uger.

Underlagsplader, standard 5-6 uger ja

Spec. underlagsplader 8 uger nej

6 Monteringsdele

Monteringsdele 4 uger ja

Svelleskruer og bolte 3 uger ja

Isomor 4 uger ja

Lupolon + mellemlægsplader 6-7 uger ja

Bøjler og riste 6 uger nej

Vejledende leveringstider på banetekniske varer                               

Er varen på lager, forventes leveringstid på én arbejdsdag.Ved bestilling i sommerperioden skal der tages højde for industriferien, som varer 14 

dage til en måned. Tag desuden højde for helligdage samt lukning mellem jul og nytår.

Vejledende leveringstid defineres som den forventede periode fra  frigivelse af indkøbsordre til leveringsdato.                             

Administration ifm. bestillingen er således  ikke omfattet den vejledende leveringstid.                  
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7 Skilte

Skilte 3-7 arbejdsdage nej

Ved antal udover 5 stk. eller tavler/jernvarer, som ikke er på lager 3-4 uger nej

8 Matr. f/stationsanlæg

Betonkabelrender 6-8 uger nej

Kunstofkabelrender + kabelbrønde 8 uger nej

Frispormærker af plast m/spyd 2 uger ja

PCP kabelrender alu/stål 8 uger nej

9 Vej-/bygn-/svejsp. Aut

Brotal 4 uger ja

Svejsematerialer 3 uger nej

11 Betonsveller mv.
* OBS: Behov for strækningssveller og sporskiftesveller til 

efterfølgende års forbrug indmeldes til Indkøb senest februar 

måned.  Eks.: Behov til 2022 indmeldes senest februar 2021.                                             

Betonsveller S99H+B + SP90 + S89

     < 500 stk. 4-8 uger ja

     > 500 stk. Se * (kontakt Indkøb)

Sporskiftesveller, enkeltsveller og sæt

     < 500 stk. 12 uger ja

     > 500 stk. Se * (kontakt Indkøb)

Spec.sporskiftesveller + matricer t. do. 16-24 uger

18 Kørestrøm, fjern

Stålrør til K-ophæng 6-7 uger ja

Støbegods til K ophæng 12 uger ja

Corten kørestrømsmaster:

     1-3 master (fra ordre) 1-2 dage nej

     4-20 master (fra ordre) 5-7 dage nej

     >20 master (fra ordre) efter aftale nej

Fundamentspæle og boltepæle 7-9 uger nej

Anker-, udligger-, glas- strækningisolatorer 24 uger nej

Andre isolatorer 5-20 uger nej

Ledningskobler OJYE 6-8uger nej

Motordrev for kobler 6-8 uger nej

Broophæng f/glasfiber 6-8 uger nej

Kobling for manøvrearm 6-8 uger nej

Justerbar drejeophæng 6-8 uger nej

Køretrådsklemmer 4-8 uger nej

Styretovsophæng 4 uger nej

Alu-rør 12 uger nej

Ledningsadskiller f.1 køretråd 8 uger nej

Køretråd Ris, bæretov og hængertråd 6-10 uger ja

Potentialudlingskabler og returstrømskabler 6-8 uger ja

Andre kabler 8-10 uger nej

Automatiske neutralsektioner 12-16 uger ja

Skærmtagsoverdel additionstage 4-6 uger nej

VLD-skab og stativ 9 uger nej

Neutralsektion 25 kv m/dobb. isolator 12-16 uger nej

Sugetransformer TP KYMU36HA112AAB og t-flange 28 uger nej

19 Kørestrøm, S-bane

Koblerdrev m. 2 indgange + tilbehør 8-10 uger nej
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Horn Flury 8 uger ja

Alu-rør 12 uger nej

Kabler, se vgr. 18 6-8 uger nej

Tovhjul til S-bane + tilbehør 12 uger nej

Anker-, udligger-, glasisolatorer 24 uger nej

Andre isolatorer 5-20 uger nej

Banegnistgab SDS 1, 2 og 3 + vinkel 5-6 uger ja

20 Signaler/maste/skilte

Signaler 20-24 uger nej

Høj stander 4-8 uger nej

Rygbøjle ca. 8 uger nej

Platform (sæde) ca. 8 uger nej

Sympolplade signal 10.8 4-8 uger nej

Sporskiftelygte rektangulær 4-8 uger nej

Lang lygtestang 4-8 uger nej

Jordfod 4-8 uger nej

Master 4-8 uger nej

Hastighedsviser 20 uger nej

Skilte se v.gr. 7 nej

21 Sporsk.stænger/ Gas mv 

Sporsk.stænger 4-16 uger ja

Pal-lås, låsehus og div. dele f. 94-spsk.drev Kontakt Indkøb ja

Låsebolte 4-6 uger ja

22 Elektr. konstr. og kabler 

Relæer (1- 2 stk.) 21 uger nej

Relæer (> 2 stk) fra 21 uger og derover nej

Specialrelæer BD og LD 41 uger nej

Specialrelæer SD og ZD 31 uger nej

Specialrelæer DD og GD 27 uger nej

Kodelås 7 uger nej

Relæophæng 17 uger nej

Funktionsafprøvning alm. sorte relæer, hvis lager haves 3 uger ja/nej

Relægrupper 46 uger nej

Funktionsafprøvning relægrupper, hvis lager haves 11 uger ja/nej

Montagebagplade  17 uger nej

Relæophæng 17 uger nej

Modulbox 26 uger nej

Kondensator 41 uger nej

Jordfejlmelder 31 uger nej

Tilpasningsenhed 77 HZ 31 uger nej

Faseniveaudetektor 31 uger nej

Sikringsgrupper 21 uger nej

Fødekredsforstærker 31 uger nej

Fødekredsenhed 31 uger nej

Hjælpefaseforstærkere 31 uger nej

Oscilliatorenhed 31 uger nej

Dagslyssignaler 20 uger nej

Filterenhed, filter, filterdrosssel 31 uger nej

Modulmuffe alu 26 uger nej

Kabeldåser 17uger nej

Tonesender-, tonemodtagergruppe 31 uger nej
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Tonefrekvensgenerator 31 uger nej

Koblingsstik 17 uger nej

Multistik 25-30 uger nej

Kortslutningsblik 6-8 uger nej

Stedbetjeningskontakt 21 uger nej

Hjælpefaseforstærkere 31 uger nej

Kabelfordellingshus 12 uger ja

Stander m/jordfod 17 uger nej

Klemmeindlæg 17 uger nej

Centralapparatsikringer, knivsikringer 10-12 uger ja

Strømforsynings-, ledningsfordeler-, tone- og sporkabler 17 uger nej

Funktionsafprøvning (sumning) af ovenstående kabler 10 dage nej

NOAKXL sikringskabler 8-10 uger ja/nej

Andre kabler 6-8 uger nej

23 Mek.sikr. Anlæg

Nøglehus, nøgler, trækbuk 6-10 uger nej

24 Spsk.-drev MV

Spsk.drev m.m. 94- + 2005 drev 9-12 måneder ja

1957 drev renov. 10-12 uger ja

Ledningssæt t. drev 4-6 uger ja

Kontrolrigler t. div. drev (min. køb) 16 uger nej

Siemens omstillingsanlæg, dele hertil 16 uger nej

RCTC relæskinner, rep. heraf 24 uger nej

25 Radio/tele/elektro.

Højtalerarmatur, foldehornshøjtaler, lydgiver 8-10 uger nej

Ringkonverter, stabilisator, forstærker 10-12 uger nej

26 ATC-baliser, moduler, telegrambægre, styrebægre

ATC-baliser med og uden sendesløjfe Kontakt Indkøb nej

Moduler Kontakt Indkøb nej

ATP-baliser Kontakt Indkøb nej

ATC-modulforsats Kontakt Indkøb nej

Sløjfestyrebæger, telegramkodebæger, styrebæger Kontakt Indkøb nej

ATC-skab type 1,  2 og 3 4-6 uger nej

ATC-kåbe stor/lille 8-10 uger nej

Montagebagplade 4-6 uger nej

Stativ til ATC-skab 4-6 uger nej

Arbejdsplatform 12 uger nej

Ophængsbeslag, platform 4-6 uger nej

Bundplade for vibrationsdæmpere 4-6 uger nej

Beslag , venstre/højre fod 4-6 uger nej

Beslag for 5 relæer 4-6 uger nej

ATC-6 polstik 16-18 uger nej

Balisestik 14-pol 24 uger ja

ATC-baliseklo 6 uger ja

Stander, master 4-6 uger nej

Jordfod TP 1+2 4-6 uger nej

Kabelgennemføringsplade 8 uger nej

Kabeldåse/imp f SF-modul 12 uger nej

Afslutningsmodstand 4 uger nej

Befæstelse af sideforlagt linieleder 4 uger nej

Balisekabler/signalkabler 12-16 uger ja/nej
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28 Lanterner/lys/sporskiftevarme

Daglyssignallamper, lamper div. 12 uger ja

LED-indsats for sporstopper, farvefiltere, linser 4-6 uger nej

Varmelegmer, elektriske t. spsk.varme 2 uger nej

Ensrettere og convertere 8-12 uger nej

29 Overkørselsanlæg

Bomdrev 16-20 uger nej

Træbomme 2-3 uger nej

Bues 2000 div. 6-8 uger nej

Ruko-system, nøgler og låse 3-6 uger nej
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