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A szállított anyagok jellemzői
Közútjainkon, a tengeren és folyókon, levegő-
ben és sínen nap mint nap hihetetlen meny-
nyiségű árut szállítanak. Ezeket az árukat a 
rakfelületeken úgy kell rögzíteni, hogy szállí-
tás közben senkire ne jelentsen veszélyt.
Vegye figyelembe a terheléseloszlást, a rak-
felület, az oszlopok és oldalfalak terhelhető-
ségét, de a hajóval, tehergépkocsival vagy 
vonattal történő szállítás során fellépő kü-
lönböző erőket is. Válassza ki a helyes rögzítő 
eszközt rakományához – ez az első lépés a 
biztonság felé.

Németországban két szabályzat foglalkozik a 
rakományrögzítés számításával:

1. Rögzítő erők számítása VDI27 00 2. lap 
2014. július

2. Leszorító kötöző erők számítása DIN EN 
12195-1 a 2021. júniusban kiadott vál-
tozatban

A DIN EN 12195-1:2021 elismerése a VDI 
2:2014 lappal összefüggésben, mint a tech-
nika elismert szabályai
Európaszerte a DIN EN 12195-1:2021 már 
hosszabb ideje érvényben volt. 2016 közepe 
óta ez a szabályozás érvényes a VDI – 2:2014 
lappal összefüggésben a teljes szövetségi ál-
lam területén a technikai jelenlegi állasaként, 
és ennek megfelelően kell végrehajtani.

Alakzáró rakományrögzítés A rakomány akkor 
van alakzáró módon rögzítve, ha az áru pél-

dául a homlokfalra, az oldalfalakra és/vagy 
az oszlopokra fel tud támaszkodni. A homlok-
falnak, az oldalfalaknak és az oszlopoknak is 
egyaránt fel kell tud venniük a fellépő erőket.

Az alakzáró rakományrögzítés további módja 
a ferde vagy átlós leszorító kötözés. A rögzítő 
eszközöknek, valamint a kötözési és rögzítési 
pontoknak fel kell venniük a fellépő erőket. 
Minden esetben az a cél, hogy a rakományt a 
helyén tartsuk.
Rögzítse rakományát alakzáró módon, hacsak
lehetséges, mert ez a rakományrögzítési mód 
különösen hatékony és biztonságos.

DIN EN 12195-1:2021

FR
m  g (Cx - f = Cz)

2 (cos   cos  +  f sin )

FR – min. LC (Lashing Capacity)
f =– 0,75 , 1,0 (RHM)*

– Reibbeiwert
– vertikaler Zurrwinkel (zur Ladefläche)
– horizontaler Zurrwinkel (zur Ladefläche)

Cx  –  Beschleunigung nach vorne und hinten
Cz  –  Beschleunigung nach oben und unten
m   –  Masse
g   –  Gewicht

*1,0 bei Verwendung einer Rutschhemmenden Matte 
 m it Bescheinigung des Reibbeiwertes µ = 0,6

=

A szükséges visszatartó erő (minimális LC) 
kiszámítása alakzáró rakományrögzítésnél:

VDI 2700 lap 2:2014

FR
m  g (Cx - Cz=)

2 (cos   cos  + sin )

FR – min. LC (Lashing Capacity)
– Reibbeiwert
– vertikaler Zurrwinkel (zur Ladefläche)
– horizontaler Zurrwinkel (zur Ladefläche)

Cx  –  Beschleunigung nach vorne und hinten
Cz  –  Beschleunigung nach oben und unten
m   –  Masse
g   –  Gewicht

=

A ferde és átlós leszorító kötözésnél figyelem-
be kell venni a kötözési szögeket. Ideális eset-
ben a függőleges szög 0° és 60° közötti, a víz-
szintes szög hosszirányban 20° és 45° közötti.

Erőzáró rakományrögzítés
A leszorító kötözés következtében a rakomány
leesés vagy elcsúszás ellen biztosított; ezt ne-
vezzük erőzáró rakományrögzítésnek. Leszorító 
kötözéskor két erő hat együttesen a rakomány 
rögzítése érdekében:

az előfeszítő erő és a csúszási súrlódási erő. 
Az előfeszítő erőt a kötöző hevederekkel hozzuk 
létre.
 A felhasználandó kötöző hevederek száma a 
szükséges előfeszítő erőhöz igazodik. A súr-
lódás a rakomány és a rakfelület anyagai-
nak párosításából adódik. Minél nagyobb a 
csúszási súrlódás, annál kisebb az az előfe-
szítő erő, amely a rakománynak a rakfelületen 
való rögzítéséhez szükséges. A csúszási súrló-
dást azzal növelheti, ha a teher alá csúszás-
gátló szőnyeget helyez. A SpanSet Grip jelen-
tősen csökkenti a szükséges előfeszítő erőket.

E

A

C

B

D

C

Gyorsulás (g) TGK Vonat Hajó

A  Előre (Cx) 0,8 4,0 0,4

B  Hátra (Cx) 0,5 4,0 0,4

C  Oldalra (Cy) 0,5 0,5 0,8

D  Felfelé (Cy) - 0,3 0,8

E  Lefelé (Cz) 1,0 1,0 1,0

     A kötöző erő applikációnk segít 
Önnek a rakomány helyes rögzítésé-
ben, akárcsak az internetes számoló 
program.

További információk a 362. oldalon.

- min. LC (Lashing Capacity - rögzítő erő)
- 0,75, 1,0 (RHM)*
- súrlódási együttható
- függőleges kötözési szög (a rakfelülethez képest)
- vízszintes kötözési szög (a rakfelülethez képest)
- gyursulás előre és hátra
- gyursulás fel és le
- tömeg
- súly

- min. LC (Lashing Capacity - rögzítő erő)
- súrlódási együttható
- függőleges kötözési szög (a rakfelülethez képest)
- vízszintes kötözési szög (a rakfelülethez képest)
- gyursulás előre és hátra
- gyursulás fel és le
- tömeg
- súly

*1,0 olyan csúszásgátló szőnyeg (RHM) használatakor,
  amely tanúsítottan µ = 0,6 súrlódási együtthatójú 
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A rakományrögzítő hevederek szükséges 
számának kiszámítása erőzáró rakomány-
rögzítés esetén: 

DIN EN 12195-1:2021

n
m  g (Cx - Cz )

2  sin F

n – Anzahl Gurte
fs – 1,1; bei Straßentransport in X = 1,25
k – Übertragungsbeiwert (k-Faktor) (DIN 1,5; VDI 1,8)

– Reibbeiwert
– vertikaler Zurrwinkel (zur Ladefläche)

Cx  –  Beschleunigung nach vorne und hinten
Cz  –  Beschleunigung nach oben und unten
m   –  Masse
g   –  Gewicht

= fs

VDI 2700 2. lap

n
m  g (Cx - Cz )
  k  sin 

=

Példa:
Leszorító kötözés 20 t súlyú rako-
mány esetében, alatta csúszásgátló 
szőnyeggel µ = 0,6; kötözési szög 80°;  
STF = 400 daN; k = 1,5; fs = 1,25

a DIN EN 12195-1:2021 szerint

n
20000 (0,8 - 0,6 )

2  0,6 sin 80° 400
=

10,58 = 11 Gurte=

fs

A textil kötöző hevederek felépítése
Az egyrészes kötöző heveder egy feszítőelemből 
[1] és a heveder szalagból [2] áll. A heveder 
a rakomány körbefogására szolgál, ezért nem 
szükséges hozzá semmilyen bekötő elem, pél-
dául fűzőszem vagy horog. 
A kétrészes kötöző heveder egy fix részből (FE) 
[4], egy bekötő elemből (VE) [5], egy feszítőből 
(SE) [1] és egy szabad részből (LE) [3] áll, ami 
szintén rendelkezik egy bekötőelemmel [5] .

A címke
A DIN EN 12195-2 szabvány szerint a fix he-
vederrészt és a laza szabad hevederrészt is 
egy-egy, az összes műszaki információt tar-
talmazó címkével kell ellátni. A fix rész címké-
jén található az STF (Standard Tension Force 
- szabványos feszítőerő) értéke. Amennyiben 
ezek az adatok hiányoznak, a hevedert nem 
szabad leszorító, kötözésre használni. 
Eléggé elterjedt problémát jelentenek a CE je-
löléssel ellátott leszorító kötöző hevederek. A 
német termékbiztonsági törvény (ProdSG) a 7. 
§ megtiltja ezt a jelölést; így a kötöző heveder 
címkéjén lévő CE jelölés esetén a hevedert le 
kell selejtezni!

Címke az összes kötelezően megadandó adattal

Rendkívül ellenállóképes
A poliészter kötöző hevederek -40 °C és +100 
°C közötti hőmérséklet-tartományban hasz-
nálhatók. A koncentrációtól és a behatás idő-
tartamától függően általában még a lúgok és 
savak sem jelentenek problémát.

Felülvizsgálat és karbantartás
A kötöző hevedereket évente legalább egyszer, 
vagy a használat körülményeitől és gyakori-
ságától függően rövidebb időközönként szak-
emberrel felül kell vizsgáltatni. Javítási mun-
kákat csak a gyártó vagy az általa megbízott 
személy végezhet.

- hevederek száma
- 1,1; közúti szállításnál X = 1,25
- erőátadási tényező (k faktor) (DIN 1,5; VDI 8)
- súrlódási tényező
- függőleges kötözési szög (a rakfelülethez képest)
- gyursulás előre és hátra
- gyursulás fel és le
- tömeg
- súly

heveder
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Ellenőrzőlista - csúszásgátló szőnyeg

A SpanSet csúszásgátló szőnyeg ellenőrző lis-
tájából megtudhatja, mit kell figyelembe ven-
nie a csúszásgátló szőnyegek használatakor. 
A listát letöltheti a www.spanset.de weboldal-
ról.

A hasznos alkalmazás a bevált SpanSet leszo-
rító erő kontrolleren alapszik, és áttekinthető 
és könnyen érthető felhasználói felületet kínál. 
Ezzel gyerekjáték a szükséges kötöző hevede-
rek számának kiszámítása – akár a VDI 2700 
ffés azt követő, akár a DIN EN 12195 irányel-
vek szerint.

■ Adja meg a csúszási súrlódási együttha-
tókat, a dőlésszöget, az előfeszítő erőket, a 
menetirány szerinti gyorsulást és a K tényezőt

■ Nyelvek: német, angol, holland, olasz, 
portugál, spanyol

■ Könnyen érthető felhasználói felület
■ A terhelés eloszlási terv dokumentálása

A dőlésszög az okostelefon helyzetérzékelőinek 
segítségével megjeleníthető. A kötözőerő app-
likáció ingyenesen letölthető a 
Google Play App Store áruház-
ból Androidra és iOS-re.

Poszter - rakományrögzítés

Rakományrögzítés – egyszerűen, de biztonsá-
gosan. Kérésre most ingyenesen megküldjük 
Önnek a DIN A2 méretű posztert, vagy töltse 
le PDF formátumban a www.spanset.de web-
oldalról.

Kötözés applikáció
Hogyan lesz gyerekjáték a kötöző heveder számítás

Leszorító erő kontroller

Számoló tolóka praktikus zsebformátumban 
a szükséges kötöző hevederek számának és a 
leszorítási szög meghatározásához. 

SiP cikkszám Megnevezés
SS.LASI.CO Leszorító erő kontroller
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SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

ABS nagy teljesítményű racsnis rakományrögzítő heveder 12.500/75 

■	Csekély súly a láncos megoldásokhoz 
képest

■	 Edzett anyagból készült, erős merevítések-
kel

■	 Alapkivitelben TFI (Tension Force Indicator) 
kijelzővel

■	Megengedett kötöző erő max. 12 500 daN

Erős merevítés
Ezt a nagy teljesítményű 
racsni dupla oldallemez 
merevítéssel rendelkezik; 
amely kettő helyett három 
pontra osztja el a terhelést. 
Ez nagy terhelhetőséget és 
stabilitást eredményez.

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

A háromszög horog LS

ABS-selABS nélkül

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

Szabad vég az 
Lg-hez [kg]

SL.25.40.LS 12500 carlash A 75 4 0,70 16,50
SL.25.60.LS 12500 carlash A 75 6 0,70 17,50

Egyéb hosszúságok külön érdeklődésre!

ABS nehéz teher racsnis rakományrögzítő heveder 5.000/75 

■	Önzáró feszítő, ABS funkcióval fokozatosan 
oldható, dupla csúszkával

■	 Alacsony nyúlású, kopásálló heveder 
zsinórperemmel

■	 Epoxi gyanta bevonatú feszítő
■	Robusztus, szakadásálló címke, fóliatöm-

lővel és heveder átfedéssel védve
■	Megengedett kötöző erő max. 5 000 daN
■	Befűzés segítővel a szabad végen

B háromszög horog LS

C hegyes horog

A háromszög

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder szélesség 
[mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

SL.05.40.TS 5000 két részes A 75 4 0,70
SL.05.40.LS 5000 két részes B 75 4 0,70

SL.05.40.SPH 5000 két részes C 75 4 0,70
SL.10.40.00 10000 egy részes 75 4

Tension Force Indicator (TFI)
Az alapkivitelű TFI ennél a nagyteljesítményű 
kötöző hevedernél biztonsági elemként szolgál 
a véletlen túlfeszítés ellen; azaz a kötöző erőhöz 
(LC) viszonyítva optimális 
feszítőerőt biztosít.

„Anti-Belt-Slip“ eljárás
Ezzel a hevedert oldásakor is ellenőrzés alatt 
tarthatja. Az ABS rendszer lehetővé teszi az 
előfeszítő erő kis lépésekben történő oldását. 
A borulásveszélyes, a heveder felé dőlő ra-
komány így még idejében felállítható a tar-
goncával. Ez segít a sérülések és balesetek 
elkerülésében.

Standard	hossz	(Lg)

Standard	hossz	(Lg)

Szerelvény(SZ)																Feszítőelem																	Szerelvény(SZ)

Fix	vég	(FV)																																				Szabad	vég	(SZV)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

393

Még a nehéz terhek is gyorsan rögzíthetők

Nagy teherbírású racsnik DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



ABS nehéz teher racsnis rakományrögzítő heveder 10.000/75 

■	 Ideális nehéz járművek és  
gépek átlós lekötözéshez

■	 Egyedi nyomtatással látható el
■	 Fokozatosan oldható feszítő, önzáró, dupla 

csúszkával
■	Megengedett kötöző erő max. 10.000 daN

Opcióként IDXpert RFID transzponderrel.

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

SL.20.40.TS 10000 carlash A 75 4 0,70
SL.20.40.LS 10000 carlash B 75 4 0,70
SL.20.60.TS 10000 carlash A 75 6 0,70
SL.20.60.LS 10000 carlash B 75 6 0,70

Egyéb hosszúságok külön érdeklődésre!

A háromszög B háromszög horog LS

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Önzáró racsnikar
A lekötözés után az integrált 
funkcionális csúszka meghúzá-
sával zárható le a racsni. Ezzel 
egyidejűleg a csúszka automa-
tikusan biztosított helyzetbe 
kattan be. Ez megakadályozza a 
racsnis véletlen kinyílását, még 
menet közben is.

A SpanSet nehéz teher racsnijai erőművészek 
és nem riadnak meg semmilyen feladattól:

Több feszítőerő, kevesebb 
izomerő 
A szabadalmaztatott dupla 
csúszka a feszítés köztes fo-
kozatánál is rögzít, azaz "fél 
foggal" - nagyobb feszítőerő kis 
lépésekben.

Kisebb önsúly 
Bár nehéz teher racsni a megnevezésük, még-
is lényegesen könnyebbek, mint a hozzájuk 
hasonlítható kötöző eszközök, például a lánc 
vagy drótkötél megoldások, és könnyebben is 
kezelhetők.   

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Standard	hossz	(Lg)
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A háromszög TS B háromszög horog LS C GSH biztonsági horog D KKA kombinált csatlakozó

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

ABS nehéz teher racsnis rakományrögzítő heveder 5.000/50 

■	 Kétrétegű hevederrel, nagy szilárdságú 
horoggal és ABS racsnival

■	Ütésálló epoxigyanta bevonat
■	 Integrált élvédővel ellátott heveder
■	Megengedett kötöző erő max. 5.000 daN
■	 Ideális nehéz járművek és gépek átlós 

lekötözéshez

Minőség a biztonság érzetéért 
Különösen az olyan nehéz terhek, mint például 
az építőgépek vagy előregyártott betonelemek 
esetében van jelentősége a rakományrögzí-
tés ellenőrzésének. A nagy terheket nemcsak 
rögzíteni kell; elejétől a végéig egy ellenőrzött 
rögzítési folyamatról van szó.

Opcióként IDXpert RFID transzponder-
rel. Rakományrögzítő szemináriumainkról 
a 21. oldalon talál információkat. 

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Bevonat Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

AB.10.TS.U 5000 carlash nincs A 50 4 0,50
AB.10.LS.U 5000 carlash nincs B 50 4 0,50

AB.10.GSH.U 5000 carlash nincs C 50 4 0,50
AB.10.KKA.U 5000 carlash nincs D 50 4 0,50
AB.10.TS.B 5000 carlash van A 50 4 0,50
AB.10.LS.B 5000 carlash van B 50 4 0,50

AB.10.GSH.B 5000 carlash van C 50 4 0,50
AB.10.KKA.B 5000 carlash van D 50 4 0,50

Egyéb hosszúságok külön érdeklődésre!

„Anti-Belt-Slip“ eljárás 
Ezzel a hevedert oldásakor is ellenőrzés alatt 
tarthatja. Az ABS rendszer lehetővé teszi az 
előfeszítő erő kis lépésekben történő oldását. 
A borulásveszélyes, a heveder felé dőlő rako-
mány így még idejében felállítható a targon-
cával. Ez segít a sérülések és balesetek elke-
rülésében.

ABS-selABS nélkül

Standard	hossz	(Lg)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)
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■	 TFI előfeszítés kijelzővel, az előfeszítő erő 
750 daN-ig leolvasható

■	 Az előfeszítő erő fokozatos felszabadítása 
az elelnőrzött oldáshoz - ABS funkció

■	Önzáró racsnikar
■	Megerősített peremű hevederszalag, ezen 

felül kopásálló és alacsony nyúlású

Nehéz rakományok rögzítéséhez; megkönnyíti 
a munkát és ellenőrizhetővé teszi a biztonsá-
got.

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Hosszabb kar, 
hátkímélő feszítés
A hosszabb karnak köszönhetően er-
gonomikus mozgással nagy előfeszí-
tő erők érhetők el kisebb izomerővel. 
A húzó racsnik mindig lefelé moz-
gatva húznak, felfelé tolva nem, így 
hátkímélőbbek.

Tension Force Indicator
A szabadalmaztatott TFI kijelzéssel gyorsan 
és közvetlenül ellenőrizheti a rendszerbe be-
vitt előfeszítő erőt. A maximálisan elérhető 
750 daN előfeszítő erő akkor adott, ha a TFI 
pofák teljesen zárva vannak. Köztes értékek is 
leolvashatók. Az új háromszög horog utólag is 
felszerelhető TFI kijelzővel. 

„Anti-Belt-Slip“ eljárás 
Ezzel a hevedert oldásakor is ellenőrzés alatt 
tarthatja. Az ABS rendszer lehetővé teszi az 
előfeszítő erő kis lépésekben történő oldását. 
A borulásveszélyes, a heveder felé dőlő rako-
mány így még idejében felállítható a targon-
cával. Ez segít a sérülések és balesetek elke-
rülésében. 

Beépített élvédelem
A maximálisan 4% nyúlású SpanSet heveder 
a robusztus szőtt szegélynek köszönhetően to-
vábbi kopás elleni védelmet nyújt. 

Biztonsági címke minden hevederen 
Minden heveder szakadásálló és szabadal-
maztatott biztonsági címkével van ellátva. 
Ezzel bármikor ellenőrizheti, hogy a racsnis 
kötöző heveder illeszkedik-e a rögzítendő te-
herhez. A kötöző hevedert e címke nélkül nem 
szabad használni. Csúcstermékeink címkéin 
védőburkolat található.

ABS-sel

TFI750

Beépített élvédelem

ABS nélkül

ErgoABS húzó racsnis rakományrögzítő heveder ABS funkcióval

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Standard	hossz	(Lg)
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D háromszög horog - utólag 
felszerelhető TFI kijelzővelA hegyes horog B karabiner horog C körmös horog

SiP 
cikk- 
szám

LC  

[daN]

Kivitel 
 

Horog 
 

STF 
 

[daN]

STF  
TFI 

[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Standard  
hossz Lg 

[m]

Fix vég  
FV 
[m]

ER.4.1201.U 2000 két részes A 440 750 50 8 0,50
ER.4.1215.U 2000 két részes B 440 750 50 8 0,50
ER.4.1204.U 2000 két részes C 440 750 50 8 0,50
ER.4.1253.U 2000 két részes D 440 750 50 8 0,50
ER.4.P100.U 4000 egy részes 50 8
TFI.0750.L Opcióként TFI 750 a szabad végen

Más hosszúságok külön érdeklődésre

SiP 
cikk- 
szám 

LC  

[daN]

Kivitel 
 

Horog 
 

STF  

[daN]

STF  
TFI 

[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Standard  
hossz Lg 

[m]

Fix vég  
FV 
[m]

ER.5.1201.U 2500 két részes A 350 750 50 8 0,50
ER.5.1215.U 2500 két részes B 350 750 50 8 0,50
ER.5.1204.U 2500 két részes C 350 750 50 8 0,50
ER.5.1253.U 2500 két részes D 350 750 50 8 0,50
ER.5.P100.U 5000 egy részes 50 8
TFI.0750.L Opcióként TFI 750 a szabad végen

Más hosszúságok külön érdeklődésre

egy részes

két részes

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

ErgoABS racsnis rögzítő heveder 2.000/50 STF 750daN TFI-vel 

ErgoABS racsnis rögzítő heveder 2.500/50 STF 750daN TFI-vel 

Standard hossz (Lg)

Fix vég (FV)                                   Szabad vég (SZV)

Szerelvény (SZ)                Feszítőelem                       Szerelvény (SZ)

1/2 Standard hossz (Lg)

 Feszítőelem
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ABS funkcióval

ABS funkcióval
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Opcióként feszítőerő kijelzővel (Tension 
Force Indicator) is szállítható 
A TFI opcióként minden ABS feszítőhöz ren-
delhető. Az előfeszítés kijelző méri a bevitt 
előfeszítő erőt, ami ellenőrizés esetén bizony-
latolható. Az új háromszög horog utólag is 
egyszerűen felszerelhető TFI kijelzővel. 

Nyomó csúszka a jó kezelhetőség érdekében
A szabadalmaztatott dupla csúszkával kis lé-
pésekben feszítheti meg a hevedert, a racsnis 
köztes fokozatokban is reteszel. 

■	 Robusztus nyomó racsni
■	 TFI előfeszítés kijelzővel, az előfeszítő erő 

500 daN-ig leolvasható
■	 Egyedi szövött minta vagy nyomtatás 

lehetséges
■	Megerősített peremű hevederszalag,  

ezen felül kopásálló és alacsony nyúlású

Önzáró racsnikar 
Az önzáró racsnikar megakadályozza a racsni 
felpattanását. Igy a nagy előfeszítő erőket is 
ellenőrzés alatt tarthatja. 

Ellenőrzött kioldás az "Anti-Belt-Slip" 
eljárással 
Az ABS racsnival az előfeszítő erőt kis lépé-
sekben szabadíthatja fel. Ez megakadályozza, 
hogy a rakományrögzítő hevederek kioldá-
sakor a feszültség hirtelen szabaduljon fel, 
és a rakomány felboruljon vagy akár meg is 
csússzon. A borulásveszélyes, a heveder felé 
dőlő rakomány így még idejében felállítható a 
targoncával. Ez segít a sérülések és balesetek 
elkerülésében. 

Minőségi racsnik és hevederek 
Max. 4% nyúlású hevederek, epoxi gyanta 
bevonatú racsnik. A kopásálló szőtt szegély 
védelmet nyújt a súrlódás miatti sérülésekkel 
szemben. Az opcióként rendelhető kopásvédő 
bevonat fokozott védelmet nyújt a súrlódás 
miatti sérülésekkel szemben.

fokozatos oldás ABS-sel

TFI 500

Dupla csúszka

Beépített élvédelem

ABS nélkül

ABS nyomó racsnis rögzítő heveder ABS funkcióval
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STF 500daN TFI-vel
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A hegyes horog B karabiner horog C körmös horog D háromszög horog -  
utólag felszerelhető TFI 
kijelzővel

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

STF TFI 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

AB.4.1201.U 2000 két részes A 400 500 50 8 0,50
AB.4.1215.U 2000 két részes B 400 500 50 8 0,50
AB.4.1204.U 2000 két részes C 400 500 50 8 0,50
AB.4.1253.U 2000 két részes D 400 500 50 8 0,50
AB.4.P100.U 4000 egy részes 50 8

Opcióként a szabad vég TFI-vel látható el

SiP 
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

STF TFI 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

AB.5.1201.U 2500 két részes A 350 500 50 8 0,50
AB.5.1215.U 2500 két részes B 350 500 50 8 0,50
AB.5.1204.U 2500 két részes C 350 500 50 8 0,50
AB.5.1253.U 2500 két részes D 350 500 50 8 0,50
AB.5.P100.U 5000 egy részes 50 8

Opcióként a szabad vég TFI-vel látható el

egy részes

két részes

ABS racsnis rögzítő heveder 2.000/50 STF 500daN TFI-vel

ABS racsnis kötöző heveder 2.500/50 STF 500daN TFI-vel

 Feszítőelem

1/2 Standard hossz (Lg)

Szerelvény (SZ)                   Feszítőelem                       Szerelvény (SZ)

Fix vég (FV)                                   Szabad vég (SZV)

Standard hossz (Lg)
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MaXafe nagy teherbírású kötözés Az erőművész nehézsúlyúaknak!

A MaXafe két rendszerrel áll a felhasználó 
rendelkezésre:
A carlash rendszer szerinti elve egyrészes kö-
töző hevedert [B] Exoset háromszög horoggal 
szerelték fel és a megengedett kötöző ereje 
10.000 daN. A kétrészes változat, választha-

Minőségi címke  
fólia tömlővel
A MaXafe nagy teherbírású 
kötözést robusztus és kisza-
kíthatatlan címke jellemzi. A fóliatömlő és a 
heveder átfedése ezen felül megvédi a címkét 
a szennyeződéstől és a kopástól. Előny: Ga-
rantáltan hosszú élettartam.

Automata varrás
Az automata varrás precíz és 
egyenletesen jó minőségű. A fe-
kete cérna nagyon jó kontrasztot 
nyújt a világoszöld hevederen, 
ami lényegesen megkönnyíti és lerövidíti a 
szemrevételezéses vizsgálatot. Előny: Költség- 
és ráfordítás csökkentés.

SiP 
cikkszám

LC 
 

[daN]

Kivitel 
 

Horog 
 

Heveder 
szélesség 

[mm]

Standard  
hossz Lg 

[m]

Fix vég  
FV 
[m]

1825.05.03.SFH 5000 két részes A 55 3 0,70
1825.05.04.SFH 5000 két részes A 55 4 0,70
1825.05.03.LS 5000 két részes B 55 3 0,70
1825.05.04.LS 5000 két részes B 55 4 0,70
1825.10.03.LS 10000 Carlash rendszer CB 55 3 0,70
1825.10.04.LS 10000 Carlash rendszer B 55 4 0,70

két részes

Carlash rendszer

B: Exoset háromszög  
horog LS

A: Karabiner horog  
SFH

tóan [A] karabiner horoggal (SFH) vagy [B] 
ExoSet háromszög horoggal (LS) rendelkezik 
a szabad és fix végeken, megengedett kötöző 
ereje 5.000 daN. Mindkét kötöző rendszer ide-
ális ferde/átlós rögzítéshez.

Alkalmazási területek
A SpanSet MaXafe-et kifejezetten az építőipar, 
a mezőgazdaság és a gépipar területén vég-
zett nehézgép és jármű szállítására fejlesztet-
ték ki, az EN 12195-2 szabványhoz igazodva.

Rendkívül alacsony nyúlás, 
kevesebb, mint 2%
A nagy teljesítményű elemi szá-
lak a hevederben kivételesen 
alacsony, 2%-nál kisebb nyúlást biztosítanak 
– összevethető a drótkötelek vagy láncok ilyen 
értékével. Előny: Vészfékezés vagy gyors kor-
mánymozdulatok esetén az erők közvetlenül 
a kötöző rendszerbe jutnak, és minimálisra 
csökken a nehéz áruk elcsúszása.

Javított ergonómia
A nagyteljesítményű poliészter 
felhasználásával a MaXafe kb. 
50 mm széles hevedere eléri a 
hagyományos nagy teherbírású 
racsnik 75 mm széles poliészter hevederének 
szilárdságát. Előny: A kb. 24% súlymegtaka-
rítás a 75 mm széles kötöző hevederhez vagy 
hasonló lánchoz képest jelentősen megköny-
nyíti a kötözési munkát. A MaXafe könnyen és 
gyorsan rögzíthető.

Robusztus hevederkonstrukció
A MaXafe nagy teherbírású 
kötözés heveder felépítése a 
nagyteljesítményű elemi szálak 
használatának köszönhetően 
különösen ellenálló, csökkenti a heveder ko-
pását és a szövet vágási sérüléseit. Előny: 
Hosszabb élettartam és alacsonyabb költsé-
gek.

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Szerelvény (SZ)                Feszítőelem               Szerelvény (SZ)

Szerelvény (SZ)                Feszítőelem               Szerelvény (SZ)

Fix vég (FV)                                   Szabad vég (SZV)

Fix vég (FV)                                   Szabad vég (SZV)

Standard hossz (Lg)

Standard hossz (Lg)
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B karabiner horog

■	 Epoxi gyanta bevonatú feszítő
■	 Extra széles racsni fogantyú a különösen jó 

ergonómia érdekében
■	Robusztus, szakadásálló címke, fóliatöm-

lővel és heveder átfedéssel védve
■	Robusztus heveder azonosító csíkokkal

SiP 
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

1804.P2.11 1000 két részes A 440 35 4
1804.P2.09 1000 két részes B 440 35 4
1804.P2.06 1000 két részes C 440 35 4
1804.P1.00 2000 egy részes 35 4

■	 Epoxi gyanta bevonatú feszítő
■	Robusztus, szakadásálló címke, fóliatöm-

lővel és heveder átfedéssel védve

SiP 
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

1802.P2.12 500 két részes A 160 25 4
1802.P2.09 500 két részes B 160 25 4
1802.P2.06 500 két részes C 160 25 4
1802.P2.14 500 két részes D 160 25 4
1802.P1.00 1000 egy részes 25 4

A hegyes horog C körmös horog

A hegyes horog B karabiner horog

C körmös horog D szemes háromszög

401

Minőségi nyomó racsnis rögzítő heveder 1.000/35 440 daN STF értékkel
Robusztus, különösen széles fogantyúval

Minőségi nyomó racsnis rögzítő heveder 500/25 160 daN STF értékkel
Robusztus, széles fogantyúval

Nyomó racsnik DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



ErgoMaster húzó racsnis rögzítő heveder 2.000/50 STF 1000 és TFI-vel

■	 Alapkivitelben TFI előfeszítés kijelzővel, 
miáltal 1000 daN előfeszítő erő érhető el és 
olvasható le (egyenes húzás)

■	 Ideális erőátvitel az egyedülálló réselt 
tengelyrendszernek köszönhetően

■	 Alacsony nyúlású, kopásálló heveder 
zsinórperemmel és jelölő csíkkal

■	 Epoxi gyanta bevonatú feszítő
■	Robusztus, szakadásálló címke, fóliatöm-

lővel és heveder átfedéssel védve

Az ErgoMaster nagy előfeszítő erőket és „to-
lás helyett húzás” hátkímélő működési elvet 
nyújt. Az új geometriának és mechanikának 
köszönhetően a kötöző rendszer 720 daN 
előfeszítő erőt (STF) ér el, a TFI előfeszítő erő 
kijelzővel pedig akár 1.000 daN erőt egyenes 
húzásnál. A rendszert elsősorban lekötözésre 
használják, ezért 2.000 daN kötöző erővel (LC) 
és különféle horogkombinációkkal kapható. A 
kötöző rendszert a SpanSet cég Németország-
ban gyártja. Ezáltal rövid szállítási határidők 
és a hevederre való nyomtatás is lehetséges, 
valamint az összekötő elemek és a hosszúsá-
gok a vevő igényei szerinti alakíthatók.

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

STF TFI 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

EM.4.1201.U 2000 két részes A 720 1000 50 8 0,50
EM.4.1215.U 2000 két részes B 720 1000 50 8 0,50
EM.4.1204.U 2000 két részes C 720 1000 50 8 0,50
EM.4.1253.U 2000 két részes D 720 1000 50 8 0,50
EM.4.P100.U 4000 egy részes 50 8

A hegyes horog B karabiner horog

C körmös horog D háromszög horog

Tension Force  indcator
Az új 1.000-es TFI 
kijelzővvel gyorsan 
és közvetlenül el-
lenőrizheti a rend-
szerben kifejtett 
akár 1.000 daN 
előfeszítő erőt; ezt akkor érte el, ha a TFI po-
fák teljesen zártak. A TFI kijelzőnek a szabad 
és a fix végen való együttes használatakor a 
lekötözéskor akár 2.000 daN előfeszítő erő is 
kimutatható.

1
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és hosszú karral
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A háromszög B háromszög horog LS

Spannfix nehéz teher racsnis rögzítő heveder 10.000/75 

■	 Sárga, kromátozott feszítő
■	Önzáró racsnikar
■	 Kopásálló heveder
■	Megengedett kötöző erő: 10.000 daN
■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 

címke

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder szélesség 
[mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

ZG.1000.TS 10000 Carlash A 75 4 0,70
ZG.1000.LS 10000 Carlash B 75 4 0,70

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

A hegyes horog B háromszög horog  
LS

C háromszög horog  
TRH

Spannfix nehéz teher racsnis kötöző heveder 5.000/75 

■	 Sárga, kromátozott feszítő
■	Önzáró racsnikar
■	 Kopásálló heveder
■	Megengedett kötöző erő: 5.000 daN
■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 

címke

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix rész FE 
[m]

ZG.0500.SPH 5000 két részes A 75 4 0,70
ZG.0500.LS 5000 két részes B 75 4 0,70
ZG.0500.TH 5000 két részes C 75 4 0,70

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Standard	hossz	(Lg)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Standard	hossz	(Lg)

403Nagy teherbírású racsnik DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



■	Önzáró racsnikar
■	Húzó elven történő működés az ergonomi-

kus munkavégzéshez
■	Racsnikar a jobb erőátvitel érdekében
■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 

címke

két részes

Rögzítő heveder felcsévélő  20 - 50 mm szélességű hevederekhez

A kötöző heveder felcsévélővel rendet tarthat 
kötöző hevederei között. A hevederek kis he-
lyen tárolhatók, és felcsévélve készen állnak 
a következő használatra. A kötöző heveder 
felcsévélő kézzel működtethető, és bármely 
felhasználási helyre elvihető. Nem szükséges 
felszerelni a járműre.

SiP 
cikkszám

Csomagolási egység 
[darab]

D.064.211.1 1

■	 Időt takarít meg és védi az anyagot
■	 Könnyű kezelhetőség
■	 20 - 50 mm széles hevederekhez
■	Max. 15 m hosszú hevederhez

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz 
Lg [m]

Fix vég FV 
[m]

ER.61XL.08.SPH 2500 két részes A 500 50 8 0,50
ER.61XL.09.SPH 2500 két részes A 500 50 9 0,50

ErgoMaster húzó racsnis rögzítő heveder XL 2.000/50 500 daN STF értékkel

Hegyes horog

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Standard	hossz	(Lg)
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A hegyes horog B karabiner horog

C körmös horog

Spannfix racsnis rögzítő heveder 2.000/50 és 2.500/50 

■	 Az önzáró racsnikar megakadályozza a 
racsni véletlen kinyílását menet közben

■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 
címke

■	Nagy előfeszítő erő a meghosszabbított 
racsnikarnak köszönhetően

■	Robusztus heveder jelölő csíkokkal

Spannfix racsnis rögzítő heveder 2.000/50 440 daN STF értékkel

SiP 
cikkszám 

LC 

[daN]

Kivitel 

 

Horog

 

STF 

[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Standard  
hossz Lg 

[m]

Fix  
vég FV 

[m]

ZG.XL.20.SPH 2000 két részes A 440 50 8 0,50
ZG.XL.20.KB 2000 két részes B 440 50 8 0,50
ZG.XL.20.KH 2000 két részes C 440 50 8 0,50
ZG.XL.40.00 4000 egy részes 50 8
TFI.0500.F Opcióként TFI 500 a fix végen
TFI.0500.L Opcióként TFI 500 a szabad végen

Más hosszúságok külön érdeklődésre!

Spannfix rögzítő heveder 2.500/50 400 daN STF értékkel

SiP 
cikkszám

LC 

[daN]

Kivitel  Horog STF 

[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Standard  
hossz Lg 

[m]

Fix  
vég FV 

[m]

ZG.XL.25.SPH 2500 két részes A 400 50 8 0,50
ZG.XL.25.KB 2500 két részes B 400 50 8 0,50
ZG.XL.25.KH 2500 két részes C 400 50 8 0,50
ZG.XL.50.00 5000 egy részes 50 8
TFI.0500.F Opcióként TFI 500 a fix végen
TFI.0500.L Opcióként TFI 500 a szabad végen

Más hosszúságok külön érdeklődésre!

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

Spannelement

½ Standardlänge (lG)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Szerelvény	(SZ)																Feszítőelem															Szerelvény	(SZ)

Standard	hossz	(Lg)

Standard	hossz	(Lg)

1/2	standard	hossz	(Lg)

1/2	standard	hossz	(Lg)

Feszítőelem

Feszítőelem

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

Fix	vég	(FV)																																			Szabad	vég	(SZV)

405Nyomó racsnik DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



■	 Sárga, kromátozott feszítő
■	Önzáró racsnikar
■	 Kopásálló heveder
■	Megengedett kötöző erő max. 1.000 daN
■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 

címke 

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

Heveder széles-
ség  [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

ZG.0200.SPH 1000 két részes A 260 35 4 0,30
ZG.0200.KB 1000 két részes B 260 35 4 0,30
ZG.0200.KH 1000 két részes C 260 35 4 0,30
ZG.0200.00 2000 egy részes 35 4

A hegyes horog B karabiner horog C körmös horog

■	 Sárga, kromátozott feszítő
■	Önzáró racsnikar
■	 Kopásálló heveder
■	Megengedett kötöző erő max. 500 daN
■	 Kiszakíthatatlan, heveder átfedéssel védett 

címke 

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog STF 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

ZG.0100.SPH 500 két részes A 230 50 4 0,30
ZG.0100.KB 500 két részes B 230 50 4 0,30
ZG.0100.KH 500 két részes C 230 50 4 0,30
ZG.0100.00 1000 egy részes 50 4

A hegyes horog B karabiner horog C körmös horog

■	 Kopásálló heveder
■	Minőségellenőrzött

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog TF 
[daN]

Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

ZG.0050.SP 400 két részes A 140 25 4 0,30
ZG.0050.KB 400 két részes B 140 25 4 0,30
ZG.0050.SH 400 két részes C 140 25 4 0,30
ZG.0050.00 800 egy részes 25 4

A hegyes horog B karabiner horog C S-horog

Spannfix racsnis rögzítő heveder 400/25 
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Spannfix racsnis rögzítő heveder 1.000/35 
260 daN STF értékkel

Spannfix racsnis rögzítő heveder 500/50 
230 daN STF értékkel

140 daN TF értékkel

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek Nyomó racsnik



■	 Kopásálló heveder
■	Minőségellenőrzött

■	 Kopásálló heveder 
■	Minőségellenőrzött

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

KS.0050.SP 250 két részes A 25 4 0,30
KS.0050.KB 250 két részes B 25 4 0,30
KS.0050.FT 250 két részes C 25 4 0,30
KS.0050.SH 250 két részes D 25 4 0,30
KS.0050.PH 250 két részes E 25 4 0,30
KS.0050.00 500 egy részes 25 4

■	 Kopásálló heveder
■	Minőségellenőrzött

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

KS.0075.SP 375 két részes A 35 4 0,30
KS.0075.KB 375 két részes B 35 4 0,30
KS.0075.KH 375 két részes C 35 4 0,30
KS.0075.00 750 egy részes 35 4

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

KS.0100.SP 500 két részes A 50 4 0,30
KS.0100.KB 500 két részes B 50 4 0,30
KS.0100.FH 500 két részes C 50 4 0,30
KS.0100.00 1000 egy részes 50 4

SiP  
cikkszám

LC 
[daN]

Kivitel Horog Heveder széles-
ség [mm]

Standard hossz Lg 
[m]

Fix vég FV 
[m]

KS.0025.SH 125 két részes A 25 4 0,30
KS.0025.KB 125 két részes B 25 4 0,30
KS.0025.FT 125 két részes C 25 4 0,30
KS.0025.PH 125 két részes D 25 4 0,30
KS.0025.00 250 egy részes 25 4

■	 Kopásálló heveder
■	Minőségellenőrzött
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Csatos heveder 125/25 

Csatos heveder 250/25 

Csatos heveder 375/35 

Csatos heveder 500/50 

Csatos hevederek DIN EN 12195-2 szerinti rakományrögzítő hevederek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS

A S- 
horog

D raklap-
horog

C szemes 
háromszög

B karabiner 
horog

A egyes 
horog

B karabiner 
horog

C szemes 
háromszög

D S-horog E 
raklaphorog

A hegyes horog B karabiner horog C körmös horog

A hegyes horog B karabiner horog C lapos horog
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CarFix & TruckFix 35 és 50 járművek szállításához

A CarFix és a TruckFix kifejezetten személy-
gépkocsik és könnyű haszongépjárművek 
autószállítókon történő rögzítésére szolgál. 
Egyszerűen fektesse rá a CarFix vagy a Truc-
kFix rögzítő hevedereit a gumiabroncsokra, 
és rögzítse azokat három-három ponton az 
autószállító perforált lemezéhez. A szükséges 
ékekkel együtt ez megbízhatóan megakadá-
lyozza a jármű elgurulását vagy megcsúszá-
sát a rakfelületen. Különböző szélességű he-
vederek állnak rendelkezésre 1.500 daN vagy 
2.500 daN kötöző erővel egyenes húzásra. A 
heveder-kontroller alsó oldalának markáns 
profilja szállítás közben az abroncshoz tapad, 
és így nem tud elmozdulni.

3-szoros horogbiztosítás
Hárompontos biztosítással a fix részen, a 
szabad részen (fiven felvarrva) és szabadon 

futóan a szabad végen a gyors, biztonságos 
rögzítés és a könnyű kezelés érdekében. A 
perforált lemezen való rögzítésre mozgatha-
tó, 360°-ban elforgatható forgó horog, vagy 
klasszikus hegyes horogválasztható. 

CarFix rögzítő heveder 1.500 és 2.500 daN 
rögzítő erővel
A SpanSet CarFix 35 mm és 50 mm széles-
ségű hevederrel, egyenes húzásra 1.500 vagy 
2.500 daN kötöző erővel kapható. A heveder 
alacsony, ≤ 4%-os nyúlása miatt kimondot-
tan alkalmas járművek szállításához.

Stabil pozícionálás és a heveder védelme
A heveder kontroller alapkivitelben tartozéka 
mindkét rögzítő heveder változatnak. A heve-
der-kontroller alsó oldalának markáns profilja 
szállítás közben az abroncshoz tapad, és így 

SiP 
cikkszám

Megne-  
vezés 

Kivitel Hossz
 

[m]

Heveder 
szélesség  

[mm]

LC 

[daN]

STF 

[daN]

Szín
 

CF.35+.02.80
CarFix  

CT35 Plus 
Forgó horog a nyomó racsnin, kígyó horog mint mind 

szabadon futó horog és a szabad végen, kontroller 1,10 m
2,80 35 1500 330

neon-
sárga

TF.50+.04.00
TruckFix 

CT50 Plus
Forgó horog a nyomó racsnin, szabadon futó 

horogként és szabad végen, kontroller 1,20 m
4,00 50 2500 500

neon-
sárga

CF.35.02.80
CarFix  
CT35

Forgó horog a nyomó racsnin, szabadon futó 
horogként és szabad végen, kontroller 1,10 m

2,80 35 1500 szürke

TF.50.02.80
TruckFix  

CT50
Forgó horog a nyomó racsnin, szabadon futó horog-

ként és szabad végen, kontroller 1,10 m
2,80 50 2500 szürke

Carfix 35

Carfix 50

stabilan megtartja helyzetét, feszítéskor a 
belső heveder siklik. A heveder-kontroller egy-
aránt védi a hevedert és a jármű abroncsát. 
Opcióként megerősített peremmel (kéder sze-
gély) kapható. Ez meghosszabbítja a kontrol-
ler élettartamát. 

Védett címke
A címkét minden fontos információval, mint a 
gyártás dátuma, a gyártó
és a kötöző erő (LC) a hevederbe varrták be, 
és heveder átfedés védi. Egy utasítás címke is 
található a hevederben, amely segít az alkal-
mazási hibák elkerülésében.

■	 A CarFix megfelel a VDI 2700 irányelvnek
■	DIN EN 12195-2 szerint gyártva
■	 Teljesíti a VDI-RI. 2700 8.1 + 8.2 2 lapok 

"Személygépkocsik és kis haszonjárművek 
rögzítése autószállítókon” előírását.

A VDI 2700 8.1 és 8.2 lapok szerint

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Járműszállító rögzítés



AirflexPoly Egyszer/többször felhasználható párnazsák

■	 Stabilizálja a szállított rakomány helyzetét 
a hézagok nagy felületű, alakhoz illeszkedő 
kitöltésével

■	 A robusztus, bevonattal ellátott PP szalag-
ból szőtt anyagának köszönhetően plusz 
felületvédelem nélkül is használható

■	 Időt takarít meg az egyszerű és biztonsá-
gos szelep-technológiának köszönhetően

■	 A többször használatos szelep miatt sok-
szor felhasználható

Univerzálisan alkalmazható tehergépko-
csin, vasúton és tengeri hajón történő szál-
lításhoz
Az UV-álló AirflexPoly párnazsák egy univerzá-
lis, ütés- és rezgéscsillapító, könnyen és ha-
tékonyan használható rakományrögzítő esz-
köz. 0,08 - 0,2 bar töltési nyomásra tervezve 
megakadályozza a rakomány elcsúszását, és 
alkalmas éghajlati zónákat átszelő szállítás-
ra is. Plusz felületvédelem nélkül sarkokon is 
használható..

Könnyű használat - többszöri alkalmazás!
Az Airflex polietilén párnazsákok és a különféle 
töltő adapterek kombinációja növeli a gazda-
ságosságot: Döntse az egyszeri és többszöri 
használat között.

A többször használatos, bajonettzár csatlakozású 
adapter egyszerű kezelést tesz lehetővé; a nagy le-
vegőnyílás hatékony feltöltést és leürítést biztosít.

Külön érdeklődésre: AirflexPoly 3D
A rakományok közötti nagyobb terek kitölté-
sére az AirflexPoly 3D alkalmas; akár 80 cm 
távolságot is áthidal a teljes felületen. Külön 
érdeklődésre szállítható.
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Zárja be a biztonsági réseket

AirflexPoly PE Egyszer használatos párnazsák

A párnazsák egy réteg Coex-PE fóliából ké-
szült. Ládákon és dobozokon belüli kitámasz-
tásra is alkalmas. Egyszeri használatra, éles 
peremek nélkül. Éles peremeken ne használ-
ja védelem nélkül!

SiP 
cikkszám 

Megnevezés SzxM  

[mm]

Rés 
méret 
[mm]

Töltési 
nyomás 

[bar]

Szakadási nyomás  
ellennyomással/anélkül 

[bar]

Tartalom  
csomagolási egység 

[darab]
2K.06.10.PE 1-rétegű 600x1000 150 0,08 0,4/0,8 500
2K.09.12.PE 1-rétegű 900x1200 200 0,08 0,4/0,8 400
2K.09.21.PE 1-rétegű 900x2100 200 0,08 0,4/0,8 250
2K.12.18.PE 1-rétegű 1200x1800 300 0,08 0,4/0,8 250
2K.15.24.PE 1-rétegű 1500x2400 300 0,08 0,4/0,8 180
2K.18.24.PE 1-rétegű 1800x2400 400 0,08 0,4/0,8 150

Más méretek külön érdeklődésre.

1-rétegű

Airflex Párnazsákok RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



AirflexPoly PP Egyszer/többször felhasználható párnazsák

Egyszer használatos párnazsák: Kívül bevont 
PP szalagszövet rugalmas tömlőszeleppel.
Többször felhasználható párnazsák: Kívül 
bevont PP szalagszövet, belül PE tömlőfólia, 
rugalmas tömlőszelep.

SiP 
cikkszám 

Megne-  
vezés 

 

Kivitel 
 

SzxM  

[mm]

Rés  
méret  
[mm]

Töltési 
nyomás 

[bar]

Szakadási nyomás 
ellennyomással/

anélkül [bar]

Tartalom  
csomagolási egység 

[darab]
2X.06.10.PP 2-rétegű egyszer használatos 600x1000 150 0,20 0,4/0,8 400
2X.10.12.PP 2-rétegű egyszer használatos 1000x1200 250 0,20 0,4/0,8 300
2X.10.21.PP 2-rétegű egyszer használatos 1000x2100 250 0,20 0,4/0,8 200
2X.12.18.PP 2-rétegű egyszer használatos 1200x1800 300 0,20 0,4/0,8 200
2X.15.24.PP 2-rétegű egyszer használatos 1500x2400 300 0,20 0,4/0,8 150
2X.18.24.PP 2-rétegű egyszer használatos 1800x2400 400 0,20 0,4/0,8 130
2M.06.10.PP 2-rétegű többször használható 600x1000 150 0,20 0,4/0,8 150
2M.10.12.PP 2-rétegű többször használható 1000x1200 250 0,20 0,4/0,8 150
2M.10.21.PP 2-rétegű többször használható 1000x2100 250 0,20 0,4/0,8 150
2M.12.18.PP 2-rétegű többször használható 1200x1800 300 0,20 0,4/0,8 100
2M.15.24.PP 2-rétegű többször használható 1500x2400 300 0,20 0,4/0,8 100
2M.18.24.PP 2-rétegű többször használható 1800x2400 400 0,20 0,4/0,8 130

Más méretek külön érdeklődésre.

AirflexPoly PP/PE Többször felhasználható párnazsák

Két robusztus külső réteg PP szalagszövetből 
és két belső PE tömlőfólia réteg légkamraként, 
a többször használatos szeleppel együtt.

SiP 
cikkszám

Megnevezés 
 

SzxM  

[mm]

Rés  
méret  
[mm]

Töltési 
nyomás 

[bar]

Szakadási nyomás  
ellennyomással/anélkül 

[bar]

Tartalom  
csomagolási egység 

[darab]
MW.10.12.PP 4-rétegű 1000x1200 250 0,20 0,4/0,8 150
MW.10.21.PP 4-rétegű 1000x2100 250 0,20 0,4/0,8 100
MW.12.18.PP 4-rétegű 1200x1800 300 0,20 0,4/0,8 80
MW.12.24.PP 4-rétegű 1200x2400 300 0,20 0,4/0,8 50
MW.15.24.PP 4-rétegű 1500x2400 350 0,20 0,4/0,8 50
MW.18.24.PP 4-rétegű 1800x2400 400 0,20 0,4/0,8 40
MW.20.24.PP 4-rétegű 2000x2400 400 0,20 0,4/0,8 40

Más méretek külön érdeklődésre.

SiP  
cikkszám

Megnevezés  Szelep 
 

Ehhez alkalmas 
 

VE.ADAPTE Venturi feltöltő adapter Nyomás Többször használható szelep AirflexPoly
EW.ADAPTE Feltöltő adapter Poly Nyomás Egyszer használatos szelep AirflexPoly
MW.ADAPTE Feltöltő adapter Poly többször használható Nyomás Többször használható szelep AirflexPoly
SP.FP.000.0 Feltöltő adapter Paper Nyomás AirflexPaper
SP.FP.000.M Feltöltő adapter Paper Nyomás AirflexPaper

Feltöltő adapter Airflex Poly párnazsák-
hoz (többször használható)

Venturi feltöltő adapter

Feltöltő adapter Airflex Paper 
manométer nélkül

Feltöltő adapter Airflex Paper 
manométerrel

Feltöltő adapter Airflex Paper és Airflex Poly párnazsákhoz

Feltöltő adapter Airflex Poly párnazsákhoz 
(egyszer használatos)

410

2-rétegű

4-rétegű

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Párnazsákok Airflex



AirflexPaper Párnazsák nátronpapírból

■	Rakományrögzítő, univerzálisan alkalmazható
■	 Stabilizálja a szállított rakomány helyzetét a hézagok nagy felületű, 

alakhoz illeszkedő kitöltésével
■	Nagy fokú terhelhetőség a stabil nátronpapírnak köszönhetően
■	 Időtakarékos és hatékony párnazsák

Univerzálisan alkalmazható dobozos tehergépkocsin, vasúton és 
tengeri hajón történő szállításhoz 
Univerzális és kedvező árú rakományrögzítő, egyszerű és hatékony ke-
zeléssel, ütés- és rezgéscsillapító, maximum 0,6 bar nyomásra mére-
tezve. A rakodótér réseinek kitöltése megakadályozza a rakomány el-
csúszását vagy felborulását, elkerülhetők a költséges szállítási károk. 

SiP  
cikkszám

Megnevezés SzxM 
[mm]

Rés méret 
[mm]

Töltési nyomás 
[bar]

Szakadási nyomás ellennyomással/
anélkül [bar]

Csomagolási egység 
[darab]

STP.2.120P 2-rétegű PE belsővel 900x1200 400 0,20 0,6 350
STP.2.150P 2-rétegű PE belsővel 900x1500 400 0,20 0,6 450
STP.2.180P 2-rétegű PE belsővel 900x1800 400 0,20 0,6 300
STP.2.210P 2-rétegű PE belsővel 900x2100 400 0,20 0,6 250
STP.4.120P 4-rétegű PE belsővel 900x1200 400 0,40 1,2 250
STP.4.150P 4-rétegű PE belsővel 900x1500 400 0,40 1,2 200
STP.4.180P 4-rétegű PE belsővel 900x1800 400 0,40 1,2 250
STP.4.210P 4-rétegű PE belsővel 900x2100 400 0,40 1,2 150
STP.6.120P 6-rétegű PE belsővel 900x1200 400 0,60 1,8 250
STP.6.150P 6-rétegű PE belsővel 900x1500 400 0,60 1,8 200
STP.6.180P 6-rétegű PE belsővel 900x1800 400 0,60 1,8 200
STP.6.210P 6-rétegű PE belsővel 900x1200 400 0,60 1,8 150

Mi az AirflexPaper párnazsák? 
Az AirflexPaper párnazsák egy légmentesen záró, szelepes polietilén 
belső fóliából áll, amelyet egy vagy több réteg nátronpapír borít. Ha a 
megfelelő méretű AirflexPaper párnazsákot a megfelelő helyre illeszti 
be az áruk közé és feltölti levegővel, akkor nagy felületen kitölti a rako-
dási rést, és megakadályozza a rakomány elcsúszását.

Gyorsan és biztosan a nagyobb biztonságért 
Az AirflexPaper párnazsák feltöltése kevés időt vesz igénybe.

CTUXafe konténerajtó-biztosítás
Megakadályozza a kellemetlen meglepetéseket a konténerajtó kinyitásakor.
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PaXafe kisipari vállalkozásoknak... ...PaXafe hevederháló

PaXafe Hevederháló, például takarítócégek 
számára

Takaróháló, csomózott

Takaróháló, csomózott 
utánfutókhoz

Háló személygépkocsikhoz és kombikhoz
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Hevederháló pickuphoz / nyitott rakfelülethez Konténer fedőháló

Lekötözhető háló

PaXafe
Háló kis áruszállító futárkocsikhoz

Elválasztó háló nyerges pótkocsikhoz

PaXafe
Háló szabadon álló rakományhoz
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A SpanSet PackNet segítségével az olyan da-
rabos rakományok, mint dobozok és kis cso-
magok, rögzíthetők a teherautóban. A PackNet 
megakadályozza a rakomány elmozdulását 
anélkül, hogy a túl erős lekötözés miatt a kar-
tondobozokat összenyomódnának vagy más 
módon károsodnának.

Méretre szabott biztonság
A PackNet hevederhálókat a végszerelvények-
kel a perforált sínekbe, vagy más alternatív 
feszítőelemekkel lehet rögzíteni.

A SpanSet megoldást kínál egyedi dobo-
zos felépítményekhez és csomagterekhez, 
biztosítva a hevederszélesség, hurokméret,  
összekötő elemek és feszítők megfelelő kom-
binációját.

Ajánlatkéréséhez a következő adatokra van szükségünk:

Alternatív feszítő és összekötő elemek 25 mm vagy 50 mm széles hevederekhez

Másolja ki az oldalt, adja meg a méreteket és a kivitelt, majd faxon küldje el. Mi azonnal egy kötelezettség nélküli 
ajánlatot küldünk Önnek.

Feszítő 
(FE)

Összekötő 
elem (ÖE)

Szé-
lesség 
B [cm]

Magas-
ság H 
[cm]

Heveder-
szélesség 

[mm]

Hurokméret 
(heveder-kö-

zép) Mw1 [cm]

Hurokméret 
(heveder-közép) 

Mw2 [cm]

Mennyiség FE
FE ÖE

                 

01154 01267 237 205 50 26 26 3 6

25 mm széles heveder 50 mm széles heveder

25

50

125

200

275

350

50

100

250

400

700

Példa:

Összekötő elem (ÖE) 01203 01244 01265 01266 01267

Feszítő (FE) 01151 
csat

01154 
csat

01155 
csat

01802/P 
racsni

01803/P 
racsni

Te
lje

s 
m

ag
as

sá
g

Te
lje

s 
m

ag
as

sá
g

Teljes szélesség Teljes szélesség

PackNet hevederhálók
Hálózatos biztonság darabárukhoz, az Ön egyedi igényeire szabva

Más hevederszélességre, feszítőre 
és összekötő elemre van szüksége? 
Keressen meg bennünket.

i
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Fedőhálók Személygépkocsikhoz és platós járművekhez

A szerviz- és javítószolgálat járműveinek sok-
mindent kell szállítaniuk – a nehéz szerszá-
mos ládáktól egészen a legkülönbözőbb
alkatrészekig. 

A gyakorlatban kipróbált személygépkocsi 
hálónk gondoskodik a darabáru gyors rögzí-
téséről.

1. komponens: csúszásgátló szőnyeg, amely-
re a rakományt csúszásmentesen elhelyezzük.
2. komponens: szűk hurkolású polipropilén 
(PP) háló, amelyet a rögzítő szemekbe akasz-
tunk, a rakomány felett
áthúzunk és csatos kötöző hevederekkel meg-
feszítünk. Az eredmény a VDI szerinti rako-
mányrögzítés.

Hasonló az eljárás platós járműveknél:
1. komponens: csúszásgátló szőnyeg.
2. komponens: szűk hurkolású polipropilén 
(PP) háló, amelyet a kötöző szemekbe akasz-
tunk, áthúzunk a rakomány felett, racsnis kö-
töző hevederekkel megfeszítünk! Az eredmény 
a rakomány VDI szerinti lefedése.

Csomózott háló a VDI 2700 3.3 lap szerint 
személygépkocsik és kombik rakományának 
rögzítésére max. 200 kg súlyig, a tartozékok 
széles választékával egy SpanSet hátizsák-
ban. Szállítási terjedelem: 

■	 Anyag: polipropilén (PP)
■ Méret: 1.600 X 1.300 mm
■ ~ 45 mm hurokméret
■ ~ 6 mm anyagvastagság
■ ~ 8 mm szélezés
■ Címkével
■ Fekete szín
■ Négy darab  DIN EN 12915-2 szerinti egy-

részes csatos hevederrel, 25 mm poliészter 
(PES), fekete heveder, hossz 2,0 méter

■ Minőségű csúszásgátló szőnyeggel  
1.000 x 750 x 4 mm

■ Tartozék hátizsák a tároláshoz  
Ma 400 x Sz 300 x Mé 180 mm

■ Kezelési utasítás

SiP  
cikkszám

Megnevezés SzxH 
[mm]

Csomagolási egység 
[darab]

LN.1613.00 SpanSet PP háló személygépkocsikhoz és kombikhoz 1600 x 1300 1

PaXafe Csomózott takaróhálók DEKRA minősítéssel

A PaXafe takaróhálók DEKRA tanúsítvánnyal és 
fixen bevarrt jelölő címkével rendelkeznek.
A robusztus PaXafe fedőhálók különböző méretek-
ben kaphatók kombi személygépkocsikhoz, után-
futókhoz, platós járművekhez vagy konténerekhez.

■ Szín: zöld
■ Anyag: fonott polietilén 
■ Csomózott, hurokméret: 45 mm  
■ Szegély: 8 mm  
■ Anyagvastagság: kb.2,5 mm  
■ EN 12195 és VDI 2700 szerint 
■ Alkalmazási hőmérséklet-tartomány:  

-85 °C ... +90 °C
■ Egyenként fóliatasakba csomagolva, DEKRA 

tanúsítvány, műszaki specifikáció és hasz-
nálati utasítás

SiP 
cikkszám

Méretek HxSz 
[mm]

LN.1522.00 1500 x 2200
LN.1527.00 1500 x 2700
LN.2535.00 2500 x 3500
LN.3550.00 3500 x 5000
LN.3560.00 3500 x 6000
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Háló személygépkocsik és kombik rakományrögzítéshez 

Minden a helyén marad

Rugalmas rögzítés PE hálókkal

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉSHálók személygépkocsikhoz és kombikhoz Rakományrögzítő hálók



Nagyszilárdságú konténertakaró hálók Rakományrögzítés profiknak

Könnyen felszerelhető rakományrögzítés te-
hergépkocsikhoz, billenőplatókhoz, konténe-
rekhez és utánfutókhoz. A DEKRA által bevizs-
gált, VDI 2700 3.3 lap szerinti takaróhálók 
45 mm hurokmérettel kaphatók. Kívánságra 
csomózott vagy csomómentes.

Kisebb darabokból álló rakományokhoz a be-
vált, 30 mm hurokméretű, csomózott PE há-
lókat ajánljuk. A háló anyaga nem szívja fel 
a vizet. 

A minőségi hálók német gyártásból szár-
maznak, és magas hurokszilárdságukkal,  
valamint teher alatti megbízható viselkedé-
sükkel tűnnek ki.

Konténer takaróhálók nagy terheléshez

■	 Polipropilén, csomómentes
■	 Alternatíva: polietilén, csomózott
■	 Szálvastagság: 3 mm
■	Hurokméret: 45 mm
■	 Szín: zöld

SiP  
cikkszám

Méretek 
[m]

CN.30.20.30 2,0 x 3,0
CN.30.22.15 2,2 x 1,5
CN.30.25.15 2,5 x 1,5
CN.30.25.30 2,5 x 3,0
CN.30.27.15 2,7 x 1,5
CN.30.35.25 3,5 x 2,5
CN.30.40.30 4,0 x 3,0
CN.30.45.25 4,5 x 2,5
CN.30.50.30 5,0 x 3,0
CN.30.50.35 5,0 x 3,5
CN.30.60.35 6,0 x 3,5
CN.30.70.35 7,0 x 3,5
CN.30.80.35 8,0 x 3,5

Konténer takaróhálók gumikötéllel együtt

■	 Polietilén, csomózott
■	 Szálvastagság: 3 mm
■	Hurokméret: 45 mm
■	 Körbefutó 6 mm vastag gumikötél
■	Háló színe: zöld

SiP 
cikkszám

Méretek HxSz 
[mm]

CN.30.20.30.06 2,0 x 3,0
CN.30.20.35.06 2,0 x 3,5
CN.30.22.15.06 2,2 x 1,5
CN.30.25.35.06 2,5 x 3,5
CN.30.27.15.06 2,7 x 1,5
CN.30.40.30.06 4,0 x 3,0
CN.30.50.35.06 5,0 x 3,5

Konténer takaróhálók kis darabos rakományokhoz

■	 Polietilén, csomózott
■	 Szálvastagság: 2,0 mm
■	Hurokméret: 30 mm
■	 Szín: zöld

SiP 
cikkszám

Méretek 
[m]

CN.20.23.14 2,3 x 1,4
CN.20.25.35 2,5 x 3,5
CN.20.28.16 2,8 x 1,6
CN.20.30.18 3,0 x 1,8
CN.20.33.18 3,3 x 1,8
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nagy terheléshez
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Univerzális rácsháló 

■	 Szövet: PES PVC bevonattal
■	 Acél fűzőlyukak: 50 cm-enként, belső Ø: 16 

mm
■	 Szín: fekete
■	 Súly: kb. 250 g/m²

SiP 
cikkszám

Méret 
[m]

CN.1.05.035 5 x 3,5
CN.1.06.035 6 x 3,5
CN.1.07.035 7 x 3,5
CN.1.08.035 8 x 3,5

 Minden méret fix +/- 2 %. Egyedi színek, extra méretek, 
védőponyvák és állványzathálók külön érdeklődésre.

Univerzális poliészter ponyvák 

A robusztus ponyva (nehéz kivitel) szövet 
erősítésű, szegett és 100 cm távolságonként 
fűzőlyukakkal van ellátva.

■	Hőmérséklet-tartomány: -30°C ... +70°C
■	 Súly: 570 g/m²
■	 Szín: kék/zöld

SiP 
cikkszám

Méret 
[m]

UP.0304.SL 3 x 4
UP.0305.SL 3 x 5
UP.0306.SL 3 x 6
UP.0406.SL 4 x 6
UP.0408.SL 4 x 8
UP.0608.SL 6 x 8
UP.0810.SL 8 x 10
UP.0812.SL 8 x 12

 Minden méret fix +/- 2 %. Egyedi színek, extra méretek, 
védőponyvák és állványzathálók külön érdeklődésre.

Gumihurok 

SiP  
cikkszám

Hossz 
[m]

Csomagolási egység 
[darab]

LL.199362 0,20 25
LL.199363 0,30 25
LL.199356 0,40 25
LL.199357 0,50 25
LL.199358 0,60 25
LL.199359 0,70 25
LL.199360 0,80 25

Gumikötelek rozsdamentes acél horgokkal 

■	Gumikötelek (kb. 110%-ra nyújtható) 
kopásálló textilszál fonatköpennyel (fehér, 
jelölőszállal)

■	 Különböző átmérők és hozzávaló tartozékok kaphatók
■	 Konfekcionáláshoz saját kötél konténerhálók, 

takaró és teherautó-ponyvák gyártásához

SiP 
cikkszám

Megnevezés Kötélátmérő 
[mm]

Hossz 
[m]

Csomagolási egység 
[darab]

LL.GS.0050 Gumikötél rozsdamentes acél horgokkal 8,0 0,50 10
LL.GS.0100 Gumikötél rozsdamentes acél horgokkal 8,0 1,00 10
LL.GS.0200 Gumikötél rozsdamentes acél horgokkal 8,0 2,00 10
LL.GS.0500 Gumikötél rozsdamentes acél horgokkal 8,0 5,00 10
LL.ZL.04.10 Kötöző kötél (tekercsben) 4,0 100,00 1
LL.ZL.06.10 Kötöző kötél (tekercsben) 6,0 100,00 1
LL.ZL.08.10 Kötöző kötél (tekercsben) 8,0 100,00 1
LL.ZL.10.10 Kötöző kötél (tekercsben) 10,0 100,00 1
LL.ZL.12.10 Kötöző kötél (tekercsben) 12,0 100,00 1
LL.0006.SH Rozsdamentes acél horog a kötöző kötélhez 6,0 10
LL.0008.SH Rozsdamentes acél horog a kötöző kötélhez 8,0 10
LL.0010.SH Rozsdamentes acél horog a kötöző kötélhez 10,0 10
LL.199.804 Rozsdamentes acél kapocs kötöző hevederhez 4,0 100
LL.199.806 Rozsdamentes acél kapocs kötöző hevederhez 6,0 100
LL.199.808 Rozsdamentes acél kapocs kötöző hevederhez 8,0 100
LL.199.810 Rozsdamentes acél kapocs kötöző hevederhez 10,0 100
LL.199802 Fogó rozsdamentes acél kapocshoz 1

UV-stabilizált, fényáteresztő ponyvák 
vagy szalagbetétes ponyvák külön érdek-
lődésre kaphatók.
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billentő tartályokhoz, konténerekhez, tehergépkocsikhoz és hulladéklerakókhoz

Dacol a széllel és az időjárással

Hálók és ponyvák megfeszítése és egyszerű szabályozása

Készre konfekcionálva vagy méteráruként tartozékokkal együtt
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■	Nagy szilárdság, csekély súly: ideális 
alternatívája az acélhevedereknek

■	 Könnyű kezelhetőség
■	Bevizsgált minőség
■	 Alkalmas konténeres, vasúti és tengeri 

szállításra világszerte
■	Minimális sérülésveszély
■	 Kíméli az érzékeny árukat
■	 Időjárásálló és korróziómentes
■	 200, 300 vagy 400 m hosszúságok zsákba 

csomagolva

SiP 
cikkszám

Megnevezés 
Heveder 

szilárdság 
[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Heveder- 
csattal 

Hossz  
zsákonként 

[m]

Súly/ 
csom. egys. 

[kg]
EL.25.1200 EL 25 MBL 1200 25 B8, 80005, 1422 400 10,50
EL.35.3000 EL 35 MBL 3000 35 BF 10, 80009 300 21,50
EL.40.5000 EL 40 MBL narancs 5000 40 01436 200 20,20
EL.49.1900 EL 49 MBL* 1900 49 01950,80010 300 12,00
EL.49.4800 EL 49 MBL* 4800 49 80010, 1421 200 18,90
EL.49.6000 EL 49 MBL* 6000 49 01433 200 23,40

* Vegye figyelembe a heveder szilárdságát!

Hevederfeszítőink kiviteltől függően akár 25, 
40 vagy 50 mm hevederszélességhez is alkal-
masak. A vágószerkezettel felszerelt feszítők 
gyors és egyszerű munkavégzést tesznek le-
hetővé.

Dynamic Load Ratchet 
Többször felhasználható, gazdaságos és biz-
tonságos 

A tengeri szállításban a rakományrögzítő 
nagy igénybevételnek van kitéve. A hajó fo-
lyamatosan mozgásban van, és vihar ide-
jén nem ritkán szélsőséges hullámveréssel 
kell megküzdenie. Az egyszer használatos 

SiP 
cikkszám

Megnevezés
 

Hevederszélesség-
hez (max.) 

[mm]

Integrált  
vágószerkezet 

Kb. súly (nettó) 
[kg]

EL.00.01.52 Feszítő 50 50 van 2,60
EL.01.55.25 Feszítő 25 25 van 1,50
EL.01.55.80 Feszítő 40 40 van 2,50

EL.05.33.05
Dynamic Load  

Ratchet
40 nincs 1,00

rendszerek itt határaikba ütköznek. A rend-
szerek elvesztik előfeszítő erejüket, és sok-
szor nem lehet újrafeszíteni, mert a feszí-
tők a szárazföldön maradnak a rakodónál.  
A Dynamic Load Ratchet kifejezetten erre lett 
kifejlesztve. A feszítő a rendszer részét képe-
zi, a legkedvezőtlenebb körülmények között is 
fenntartja az előfeszítést és szükség esetén 
utánfeszíthető.

EasyLashtex Szőtt heveder

EasyLash hevederfeszítő 

418 Egyszer használatos rakományrögzítés

Világszerte használatban

Olyan sokoldalú, mint az alkalmazás
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Példa a heveder átfűzésére a csaton:

Optimalizálja rakományrögzítését csúszás-
gátló szőnyegekkel, lásd a katalógus 421. 
oldalán, vagy élvédő termékekkel, lásd a 
425. katalógus oldalán. Vagy keressen meg 
bennünket ezzel kapcsolatban!

SiP  
cikkszám

Megnevezés 
 

Ehhez 
alkalmas 

Heveder 
szilárdság 

[daN]

Heveder 
szélesség 

[mm]

Felületkezelés 
 

Csomagolási 
egység 
[darab]

Súly/csom. 
egys. 
[kg]

EL.00.B8.00 B8 EL 25 MBL 1200 25 horganyzott 250 9,00
EL.8005.00 80005 EL 25 MBL 1200 25 kromátozott 300 16,20
EL.1422.00 1422* EL 25 MBL 1200 25 porfestett 1 0,03
EL.BF.10.00 BF 10 EL 35 MBL 3000 35 foszfátozott 250 11,20
EL.BC.14.00 80009 EL 35 MBL 3000 35 kromátozott 200 18,80
EL.1436.00 1436 EL 40 MBL 5000 40 kromátozott 30 8,40
EL.1950.00 1950 EL 49 MBL 1900 49 porfestett 50 1,20
EL.BC.15.00 80010 EL 49 MBL 1900/4800 49 kromátozott 100 22,50
EL.1421.00 1421 EL 49 MBL 4800 49 kromátozott 1 0,23
EL.1433.00 1433 EL 49 MBL 6000 49 kromátozott 50 19,50
EL.SP.1235 1235SPH EL 49 MBL 6000 49 kromátozott 25 9,50

* hurokcsat

EL.00.B8.00 EL.1422.00 EL.BC.14.00

EL.1436.00

EL.1421.00

EL.1950.00

EL.1433.00

EL.BC.15.00

EL.SP.1235

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  
 Magasság 

[mm]

Szélesség  
(min./max.) 

[mm]

Tartalom  
csomagolási egység 

[darab]

Súly/ 
csom. egys. 

[kg]
D.015.882 EasyLashnet csattal 2400 600/5400 1 1,82
D.015.881 EasyLashnet racsnival 2400 1500/4000 1 2,67

■	 Kétrétegű poliészter kötöző heveder a DIN 
EN 12195-2 szerint 200 l-es acélhordókhoz

SiP  
cikkszám 

Heveder szélesség 
 

[mm]

Heveder színe 
 

LC  

[daN]

STF  

[daN]

Hossz 
 

[m]
D.032.234.0 50 fehér 1000 420 3,50

■	 Ezeknek a kötöző hevedereknek a megfeszí-
téséhez mindkét hevedervéget be kell főzni 
a racsnisba.

EasyLash csatok 

Hordórögzítés 

EasyLashnet konténerháló 
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Biztonság hosszú utakon

Hordók raklapon való rögzítéséhez
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TruXafe Rakományrögzítés függönyponyvás pótkocsikhoz

2006 óta szigorúbb rakományrögzítési előírá-
sok érvényesek. Azóta olyan rakományrögzítő 
eszközök szükségesek, amelyekben tényleg 
megbízhat. 

Szabályszerű rakományrögzítés
A cél az StVO (német KRESZ) 22. §-ának és a 
VDI-Ri 2700 és azt követő részeinek való meg-
felelés . A jármű üzemeltetőjeként, járműveze-
tőként vagy rakodóként Öné a felelősség: a füg-
gönyponyvás pótkocsik szerkezeti szilárdságát  
a DIN EN 12642 (2007. január) rögzíti.

Maximális hatékonyság
Gyakorlatias, könnyű és robusztus – ezek a 
TruXafe rendszer komponenseinek jellemzői. 
A rendszer részei a bedugható alumínium 
oldaldeszkák, a keresztgerendák és a feszí-
tőhevederek. Ezzel a három komponenssel a 
technika mai állása szerint rögzíthet szinte 
bármilyen rakományt, például hordókat, big-
bageket, italokat, oktabinokat vagy higiéniai 
papírtekercseket. Mindezt a megerősített 
szerkezetnek köszönhetően alakzáróan. Biz-
tonsági elemeinkkel, mint a párnazsákok 
vagy a SpanSet-Grip csúszásgátló szőnyegek, 
tovább javíthatja a hatékonyságot.

Gazdaságos szállítási megoldás
A TruXafe rendszer a törvényi követelményeket 
is teljesítő és egyben gazdaságos szállítási 
megoldás. A rendszer komponensei gyorsan 
összeállíthatók, hamar felszerelhetők, és el-
lenállnak a szállítások kemény mindennap-
jainak.

Biztonság az embereknek és az áruknak
A TruXafe javít a függönyponyvás pótkocsi szer-
kezeti merevségén, így járműve jobb menettu-
lajdonságaira is számíthat, ami növeli a biz-
tonságot. Emellett csökkennek a tolótetők és a 
hátfali ajtóportálok karbantartási költségei is.

Tanúsított rendszer
A TruXafe rendszer minden közúti közle-
kedési előírást teljesít. Ezt a DEKRA és  
az Eurosafe által valós körülmények között el-
végzett tesztek és az azokat követően kiadott 
tanúsítványok igazolják.
■	Raklapos áruk, hordók, bigbagek
■	 Tissue papír
■	 Puha papírtekercsek
■	 Italok EUR-raklapokon
■	 Felépítmény típusok
■	Cserélhető konténerek, 800 x 1200 – 1000 

x 1200 raklapok
■	 Italládák, 30 l + 50 l hordók
■	Hullámpapír IBC-oktabin CP3 raklapon
■	 600 x 800 raklapos áruk
■	 Zsákos áruk 1200 x 800 CP1, CP2, CP3, 

CP7 ipari raklapokon

Külön érdeklődésre szállítható!
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Biztonságos szállítás az StVO §22 szerint a TruXafe rendszerrel
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Grip Csúszásgátló szőnyeg

■	 Funkcionális kiegészítő lekötözéskor
■	 Sokszor felhasználható
■	 Súrlódási tényező μ > 0,6*
■	Magas fokú ellenállás üzemanyagokkal 

szemben
■	Nagy szilárdság mechanikai igénybevétel 

mellett is
■	 Egyedi méretek saját szabással
■	 Könnyű kezelhetőség
■	 A SpanSet-Grip megfelel a VDI 2700 és az 

követő irányelveknek

A megcsúszó terheket nehéz megállítani, elle-
nőrizhetetlenek és romboló hatásúak. A Span-
Set csúszásgátló szőnyegei csökkentik ezt a 
veszélyt – csekély ráfordítással.

Megnövelt csúszó súrlódási együttható
A SpanSet-Grip csúszásgátló szőnyeg az 
anyagkombinációtól függően megnöveli a 
csúszási súrlódást a rakomány és a rakfe-
lület padlója közötti. Így megakadályozza a 
rakomány elcsúszását – ezt a TÜV Rheinland 
bevizsgálta és tanúsította. Szívesen megvizs-
gálunk Önnek más anyagpárosításokat is, ha 
a rendelési mennyiség gazdaságossá teszi a 
vizsgálatot.

Megfelelő anyag
Csúszásgátló szőnyegeink erősen tömörített, 
zárt felületi struktúrájú tömör gumi teszi 
igazán hatékonnyá. Ez megakadályozza a 
"golyóscsapágy-effektust", amelynek során a 
gumi granulátum szőnyegekből gumidarabok 
töredeznek ki, a teher és a szőnyeg közé kerül-
nek, és csökkentik a súrlódási tényezőt.

Hatékonyabb rakodás
A kisebb csúszásveszély jelentősége az Ön 
számára: Egyszerűen a rakomány alá fektetve 
lényegesen kevesebb rakományrögzítő eszközt 
kell használnia a kötözéshez. Így hatékonyabb 
lesz a rakodás, időt és pénzt takarít meg. 
Különösen, mivel a SpanSet-Grip többször is 
felhasználható.

Vékony szőnyeg, erős hatás
A mindössze 2 mm vastag csúszásgátló 
szőnyegek szinte minden szállítási esetben 
a csúszásveszély ellen hatnak. Különösen 
nehéz terhekhez a SpanSet-Grip szőnyeg 9,5 
mm vastagsággal is szállítható, hogy a nehéz 
rakományok az erős összenyomás ellenére se 
csússzanak el. 

Csak annyit, amennyi szükséges
A csúszásgátló szőnyeg hatékony, mivel csak 
ott kell elhelyezni, ahol a rakomány felfekszik 
a rakfelületre. Raklapok esetében elegendő 
két keskeny csík, egy motorblokkhoz elég egy 
kis szőnyeg a rakfelületnek az alkatrész által 
érintett részén. Így néha elegendő néhány kis 
leszabott darab a teljes rakományhoz. Ezért a 
SpanSet szőnyegeket nem csak standard mé-
retekben szállítjuk, hanem kívánságra egyéni 
méretre vágva is.

A SpanSet-Grip csúszó súrlódási tényezőit a 
leggyakoribb anyagpárosításokra a TÜV Rhe-
inland bevizsgálta és tanúsította.

Súrlódási tényezők a 9,5 mm vastag kivitel 
példáján*

■ nedves felületen SpanSet-Grip szőnyeggel
■ száraz felületen SpanSet-Grip szőnyeggel
■ nedves felületen SpanSet-Grip szőnyeg nélkül
■ száraz felületen SpanSet-Grip szőnyeg nélkül

*Az általunk meghatározott anyagpárosítá-
soknál. Szívesen megvizsgálunk Önnek más 
kombinációkat is. Keressen meg bennünket 
ezzel kapcsolatban.
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Csak 2 mm az optimális takományrögzítésig

Csúszásgátló szőnyegek RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



Grip-S Csúszásgátló szőnyeg a VDI 2700 és azt követő előírások szerint

Az erőzáró rakományrögzítésre a következők 
érvényesek: Minél nagyobb a súrlódás a rako-
mány és a rakfelület között, annál kevesebb 
kötöző hevederre van szükség. Csúszásgátló 
szőnyegek használata nélkül a gazdaságos 
lekötözéses rögzítés aligha lehetséges.

Ezért fejlesztettük ki a SpanSet-Grip csúszás-
gátló szőnyeget, amely igazolhatón 0,6-ra 
növelheti a μ súrlódási együtthatót külön-
féle súrlódási kombinációk esetén. Akár 1,0 
súrlódási együttható is lehetséges – 1-20 t/
mm2  felületi nyomás mellett a 2 mm vastag 
szőnyeggel, vagy 10-40 t/mm2 nyomással a 
9,5 mm vastag szőnyeg esetében. Ezek be-
vizsgált és tanúsított értékek.

Kérésre megküldjük Önnek a tanúsítvány má-
solatát. Vigye magával szállításkor a tanúsít-
ványt vagy a Grip használati utasítását,
így bármikor igazolhatja, hogy szabályszerűen 
rakodott és maradéktalanul figyelembe vette 
a vonatkozó VDI 2700 15. lap és azt követő 
irányelveket.
  
A SpanSet-Grip fontos kiegészítője a leszorító 
kötözésnek. A csúszásgátló szőnyeg érzéket-
len a üzemanyagokra és könnyen tisztítható. 
És bár vékony és könnyű, nagy szilárdságú és 
többször felhasználható még állandó igénybe-
vétel mellett is.  

A SpanSet Grip tekercses áruként 
történő szállítására vonatkozó ajánlat-
kéréséhez a következő információkra van 
szükségünk: Anyagvastagság, szélesség 
és hosszúság. Lépjen kapcsolatba velünk!

SiP  
cikkszám

Megnevezés Méret 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

RH.S2.0200 RH-200x200x2/S 200 x 200 2,0 0,09
RH.S2.0500 RH-5000x250x2/S 5000 x 266 2,0 2,97
RH.S2.2000 RH-20000x150x2/S 20000 x 150 2,0 6,70
RH.S9.0200 RH-200x200x9/S 200 x 200 9,0 0,41
RH.S9.5000 RH-5000x250x9/S 5000 x 266 9,0 13,74

SpanSet Grip-S
A prémium minőségű csúszásgátló szőnyeg 
kiváló súrlódási együtthatóval és enyhén 
strukturált felülettel rendelkezik. 5 N/mm2 
szilárdságánakk és 80° körüli Shore-kemény-
ségének köszönhetően a csúszásgátló szőnyeg 
nagyon nehezen szakad el, ezért nagyon kopá-
sálló. Nyomószilárdsága 500 t/m2, az anyagok 
párosításától és a peremfeltételektől függően 
a súrlódási együttható μ 0,8 és 1,2 közötti ér-
tékű. 
Kimondottan papírtekercsek rögzítésére szol-
gál a Spanset Grip-S a rányomtatott súrlódá-
si együttható tulajdonságokkal, így ideális a 
helyes rakományrögzítés igazolására forgalmi 
ellenőrzés során. A SpanSet Grip-S többször 
felhasználható.
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Különösen gazdaságos a többszöri felhasználhatóság miatt

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Csúszásgátló szőnyegek



Grip-G Csúszásgátló szőnyeg a VDI 2700 és azt követő előírások szerint

A gumi granulátum csúszásgátló szőnyeg egyenlete-
sen magas minőségben készül, megfelel a VDI 2700 
és azt követő előírásoknak és univerzálisan használ-
ható. A szokásos anyagpárosításoknál μ 0,6 és na-
gyobb súrlódási együttható érhető el, és bevizsgálási 
tanúsítvánnyal dokumentálható. A gyártás során a 

SiP 
cikkszám

Megnevezés 
[]

Méret 
[mm]

Vastagság 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

RH.G8.0020 RH-200x200x8/G 200 x 200 8,0 0,30
RH.G8.0500 RH-5.000x250x8/G 5000 x 250 8,0 8,20
RH.G3.2000 RH-20.000x150x3/G 20000 x 150 3,0 7,70

Nagy teherbírású csúszásgátló lap secuGrip90

Csúszásgátló lap mindkét oldalon strukturált 
felülettel, belső szövet megerősítéssel.

SiP  
cikkszám

SzxH 
[mm]

Vastagság 
[mm]

ARP.GRIP.90.0300 300x200 5

Nagy teherbírású csúszásgátló lap secuGrip90-N

Csúszásgátló lap mindkét oldalon bütykös fe-
lülettel, szövet megerősítés nélkül.

SiP 
cikkszám

SzxH 
[mm]

Vastagság 
[mm]

ARP.GRIP.90N.0300 300x200 10

Nagy teherbírású csúszásgátló lap secutex75-N

Mindkét oldalon secutex-PU bütykös felülettel, 
üvegszál erősítéssel.

SiP cikkszám SzxH 
[mm]

Vastagság 
[mm]

ARP.SECU.75N.0300 300x200 15

meghatározott minőségű és méretű gumi granu-
látumokat nyomás alatt csúszásgátló szőnyeggé 
ragasztják össze, majd megfelelően konfekcionálják. 
A standard kiszabott méreteken felül ügyfélspecifikus 
csúszásgátló szőnyegek is gyárthatók különféle mé-
retben és vastagságban.

A www.spanset.de oldalról ingyenesen letölt-
hető SpanSet ARM ellenőrző lista tartalmazza, 
hogy mit kell figyelembe venni a csúszásgátló 
szőnyegek használatakor.
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secuGrip Öntapadó csúszásgátló laminátumok

Új secuGrip öntapadó, csúszásgátló laminátu-
mainkat saját maga is feldolgozhatja. A max. 
2 mm vastag secuGrip bevonat nagy súrlódási 
együtthatóval rendelkezik és rendkívül kopá-
sálló. A bevonat felvitele nagyon egyszerű: A 
secuGrip hátoldalát akrilát ragasztóval von-
ták be, ami sokféle sima alapfelületre tapad, 
például fémre, üvegre, kerámiára, kartonra, 
különféle műanyagokra és lágy műanyagokra.

Maga az akrilát ragasztó:
■	 nagy kötési szilárdsággal rendelkezik
■	 hőmérséklet- és időjárásálló
■	 érzéketlen a nedvességre 
■	 gondoskodik a feszültségek kiegyenlítésérőlA secuGrip90 laminátum késsel vágható

secuGrip75 

Súrlódási együtthatók (DEKRA) secuGrip-75
Állapot: száraz felület
secuGrip 75 Europool raklaphoz   0,91 µ
secuGrip 75 Europool rácsos konténerhez   0,73 µ

Kiszabott méretek külön érdeklő-
désre!

SiP  
cikkszám

SzxH 
[mm]

Vastagság 
[mm]

SEC.GRIP.75.0200 200 x 2500 2
SEC.GRIP.75.1000 1250 x 2500 2

DEKRA tanúsított secuGrip75

DEKRA tanúsított secuGrip90

secuGrip 90 

Súrlódási együtthatók (DEKRA) secuGrip-90
Állapot: száraz felület
secuGrip 90 Europool raklaphoz   0,74 µ
secuGrip 90 Europool rácsos konténerhez  0,65 µ

SiP  
cikkszám

SzxH 
[mm]

Vastagság 
[mm]

SECGRIP.90.1000 1250 x 2500 2
SECGRIP.90.0200 200 x 2500 2

secuGrip 90 Szóró bevonat

A rakományhordozók, a gerendák és a rakla-
pok tartósan bevonhatók az új secuGrip 90 
szóró bevonattal a csúszás megakadályozá-
sára. A bevonatot kb. 2 mm vastagságban 
kell felhordani. A bevonat vastagsága szük-
ség esetén ismételt szórással növelhető. A 
szokásos anyagpárosításoknál a secuGrip 90 
0,6 µ súrlódási együtthatót ér el, ugyanakkor 

robusztus és tartós. Konkrét ajánlathoz szük-
ségünk van a rakományhordozó elemek mére-
tére, állapotára és anyagára.

Keressen meg bennünket – 
szívesen segítünk Önnek!

Súrlódási együtthatók (DEKRA) secuGrip-75
Állapot: nedves felület
secuGrip 75 Europool raklaphoz   0,6 µ
secuGrip 75 Europool rácsos konténerhez  0,4 µ - 0,5 µ
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Új, öntapadó csúszásgátló laminátumaink

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Csúszásgátló bevonat



KaSiPlus Élvédő sarok papírtekercs szállításhoz

A KaSiPlus élvédő sarokhornya védi a pa-
pírtekercs érzékeny élét. A hevedert a befelé 
eltolt élátvetés vezeti meg. Ez tehermentesíti 
az élt, és nagyobb érintkezési területen osztja 
el a felületi nyomást. A robusztus, bordákkal 
megerősített konstrukció különösen alkalmas 

álló és fekvő papírtekercsek lekötözésére. Egy-
másba rakható, így helytakarékosan tárolha-
tó. Opcióként a KaSiPlus élvédőkhöz megfelelő 
tartozékokat rendelhet, valamint egy tartót a 
helytakarékos tároláshoz.

SiP 
cikkszám 

Megnevezés  Heveder 
szélesség (max.) 

[mm]

HxSzxM  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
KW.001.632 KaSiPlus élvédő sarok 55 200 x 150 x 145 0,28

UWI és UWIPlus  Élvédő sarok egyenes rakományokhoz

UWI: 
■	 Kedvező árú élvédő sarok egyenes rakomá-

nyokhoz
■	 A kötöző erők nagy felületű átvitele teher-

mentesíti a teher éleit
■	 A heveder sima, polírozott átvető felülete 

javítja a kötöző erő átadását
■	 Szín: szürke

SiP 
cikk- 
szám

Megnevezés  Heveder 
szélesség  

(max.) [mm]

HxSzxM  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
UWI.000.SP UWI élvédő sarok (szürke) 50 145 x 135 x 90 0,14
UWI.001.SP UWIPlus élvédő sarok (fekete) 50 200 x 150 x 145 0,28

UWI Plus: 
■	 A plusz hornyolt él védi a különösen érzé-

keny éleket
■	Rakatolható
■	 Szín: fekete

Élvédő sarok tartozékok 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Csomagolási  
egység [darab]

HxSzxM 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

KW.TS.40.00 KaSiPlus teleszkópos rúd 1 820 - 1300 0,36
KW.PO.40.00 KaSiPlus pozicionáló teleszkópos rúdhoz 1 0,01
KW.RK.40.00 KaSiPlus tartó 1 465 x 220 x 210 0,90 Teleszkópos rúd

Pozicionáló Tartó
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Ideális védelem érzékeny papírtekercsekhez

A különösen kedvező árú élvédő
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sliP slide protection védőtömlő

A sliP – slide protection – kötöző heveder vé-
dőtömlő a nagyteljesítményű elemi szálaknak 
köszönhetően nagy fokú vágással szembeni 
ellenállást nyújt. A beszőtt siklótalpakon a 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Heveder szélesség (max.) 
[mm]

SL.SLIP.50
sliP védőtömlő, mindkét oldalon 

beszőtt siklótalpakkal
0,50 50

SF-LSP Védőtömlő

Ezt a védőtömlőt egyik oldalán robusztus po-
liuretán bevonattal látták el, amely a kemény 
peremeket is kipárnázza. A poliuretán oldalt 
kell a teherre fektetni, és megvédi a kötöző 
hevedert a kidörzsölődéstől és a sérüléstől. 
Az LSP-SF1 a hevederen marad, azzal együtt 

feltekercselhető. Segítségével max. 75 mm 
széles hevedereket védhet meg a kopástól és 
a bevágódásoktól. Az LSP-SF1 különösen al-
kalmas előregyártott betonelemek, acél vagy 
fém alkatrészek és hasonló, éles peremű áruk 
szállítására.

SiP  
cikkszám

Megnevezés Hossz 
[m]

Heveder szélesség (max.) 
[mm]

SF.LSP.025 SF-LSP védőtömlő (5 méteres tekercs) 5,00 25
SF.LSP.035 SF-LSP védőtömlő (5 méteres tekercs) 5,00 35
SF.LSP.050 SF-LSP védőtömlő (5 méteres tekercs) 5,00 50
SF.LSP.075 SF-LSP védőtömlő (5 méteres tekercs) 5,00 75

heveder koptatás nélkül csúszik a rakomány 
peremén. 
■	Rendkívül vágás- és kopásálló
■	 Könnyű kezelhetőség

LaWi Hosszúél sarokvédő

SiP  
cikkszám 

Megne-  
vezés  

Optimális 
ehhez a 

racsnishoz 

MxSz  

[mm]

Felfekvő felület 
belül 
[mm]

Hossz 
 

[m]

Szín
 

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
LKW.36.080 LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 210 x 120 180 x 90 0,80 fekete 2,00
LKW.36.120 LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 210 x 120 180 x 90 1,20 fekete 3,00
LKW.36.240 LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 210 x 120 180 x 90 2,40 fekete 6,00
LKW.37.080 LaWi 1637 Spannfix 5-/4-/2-/1-t 140 x 100 120 x 80 0,80 piros 1,10
LKW.37.120 LaWi 1637 Spannfix 5-/4-/2-/1-t 140 x 100 120 x 80 1,20 piros 1,63
LKW.37.240 LaWi 1637 Spannfix 5-/4-/2-/1-t 140 x 100 120 x 80 2,40 piros 3,25
LKW.GF.000 Heveder megvezető CSE 4

* Ügyeljen a ± 20 mm tűrésre! ** Kérjük, vegye figyelembe a 20% súlytűrést!

A PE (polietilén) anyagú hosszúél sarokvédő 
csavarodásmentes, és áthidalhatja a rako-
dásu hézagokat. A belső méhsejt szerkezet 
különösen robusztussá teszi. Olyan érzékeny 
rakományokhoz is alkalmas, mint a tetőcsere-
pek, gyalult fagerendák, raklapos hordók stb. 
Az élvédő sarokban lévő belső horony védi a 
rakomány peremét; a nagy lekerekítés védi a 
hevedert, és a jobb erőátvitel átvitelnek kö-
szönhetően növeli az előfeszítő erőt. 

■	 Könnyű kezelhetőség a nagy felfekvő 
felületnek köszönhetően

■	 A sarokvéső nem esik le
■	Minden hevederszélességhez alkalmas
■	 Igény szerint lerövidíthető
■	 Alkalmazási hőmérséklet-tartomány -30 °C 

és 100 °C között
■	 LaWi 1637 típus opcionális heveder 

megvezetéssel
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Az EN 12195-3 rakományrögzítő lánc szab-
vány 2001 óta van érvényben. Minden RUD 
alkatrész meghaladja a minimális követel-
ményeket. Az ICE rakományrögzítő láncok 
akár 60%-kal nagyobb LC (daN) kötöző erőt 
biztosítanak, mint a 8-as osztály.

Átlós kötözés és leszorító kötözés:  Melyik rakományrögzítő láncot melyik teherhez?
Átlós kötözés

Leszorító kötözés

A táblázatokban szereplő értékek stabil rakományra és közúti szállításra vonatkoznak; nem veszik figyelembe a kombi-
nált rakományrögzítést.

Rakomány-
rögzítő 

lánc 

STF 

[daN]

A RUD rakományrögzítő láncok szüksége száma a körbefogáshoz
(rakományrögzítő láncok száma = a táblázatban szereplő tényező x rakomány súly tonnában)

α: 60-90° függőleges szög α: 30-60° függőleges szög
µ=0,1 µ=0,2 µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 µ=0,6 µ=0,1 µ=0,2 µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 µ=0,6

ICE-VSK 6 1500 3,6x 1,6x 0,9x 0,6x 0,4x 0,2x 6,3x 2,7x 1,5x 0,9x 0,6x 0,3x
ICE-VSK 8 2800 2,0x 0,9x 0,5x 0,3x 0,2x 0,1x 3,4x 1,5x 0,8x 0,5x 0,3x 0,2x
ICE-VSK 10 2800 2,0x 0,9x 0,5x 0,3x 0,2x 0,1x 3,4x 1,5x 0,8x 0,5x 0,3x 0,2x
ICE-VSK 13 2800 2,0x 0,9x 0,5x 0,3x 0,2x 0,1x 3,4x 1,5x 0,8x 0,5x 0,3x 0,2x

A RUD "Rakományrögzítő 
eszköz számítás" alkalma-
zás könnyen használható és 
mindennapos segítőtárs a 
rakományrögzítés számítá-
sához és a kötöző eszközök 
kiválasztásához:

■ Átlós kötözés
■ Leszorító kötözés
■ Kombinált leszorító kötözés/alakzáró rögzí-

tés
■ Szögmérő
■ Tehergépkocsi, vonat, hajó
■ Szög vagy hossz megadása
■ Részletes eredmény
Ingyenesen letölthető a Google Play Store-ból, 
az App Store-ból és a Microsoft Store-ból.

Rako-
mányrög-
zítő lánc 

LC

Kötöző 

erő 

[daN]

Max. rakomány súly t-ban
(Vízsz. szög  β: 20-45° és 2 rakományrögzítő lánc használata a menetirányban és azzal szemben)

 α: 0-30° függőleges szög  α: 30-60° függőleges szög
µ=0,1 µ=0,2 µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 µ=0,6 µ=0,1 µ=0,2 µ=0,3 µ=0,4 µ=0,5 µ=0,6

ICE-VSK 6 3600 6,2 8,4 10,4 13,0 17,4 26,2 4,5 6,3 9,0 12,8 19,2 32,0
ICE-VSK 8 6000 10,5 14,0 17,4 21,8 29,1 43,9 7,6 10,7 15,0 21,4 32,0 53,4
ICE-VSK 10 10000 17,5 23,4 29,0 36,4 48,6 73,1 12,8 17,9 25,0 35,6 53,4 89,0
ICE-VSK 13 16000 28,0 37,5 46,4 58,2 77,8 117,0 20,5 28,6 40,0 57,1 85,5 142,4
ICE-VSK 16 25000 43,7 58,6 72,6 91,0 121,6 182,8 32,0 44,7 62,5 89,1 133,6 222,5

Csúszó súrlódási együtthatók μ
Anyagpárosítás száraz nedves zsíros

Fa/fa 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15
Fém/fa 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0,10

Fém/fém 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0,10

Rakományrögzítő láncok ICE minőségben
Rengeteg új ötlet

Rakományrögzítő láncok 12-ICE minőségben

A RUD rakományrögzítő láncok és 
komponensek RUD ID pontokkal van-
nak ellátva, így gyorsan és egyszerűen 
azonosíthatók, regisztrálhatók és ke-
zelhetők.

Ha a megadott rögzítési szögek je-
lentősen megváltoznak, akkor további 
rakományrögzítési intézkedéseket kell 
alkalmazni, pl. eggyel nagyobb névle-
ges láncvastagság, blokkoló készülé-
kek, súrlódásnövelő anyagok.
A munkagépek felszerelt tartozékait  
fel lehet fektetni a mélybölcsős pótkocsi  
rakfelületére. Húzza be a rögzítőféket 
és rakja sebességbe.

Rakományrögzítő láncok 12-ICE minőségben

Lashing-Card Rakományrögzítő lánc számoló

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kb. súly 
(nettó) [kg]

RD.LASH.00 RUD-Lashing-Card 0,01

RUD Lashing-Card a kötözési szög mérésére 
és a szükséges rakományrögzítő lánc megha-
tározására. Praktikus segédeszköz gépkocsi-
vezetők és felelős személyek számára.

Szakmai értekezés 

SiP  
cikkszám

Megnevezés Kb. súly 
(nettó) [kg]

RD.LASH.02 LaSi szakmai értekezés 0,01

RUD szakmai értekezés "Optimális rako-
mányrögzítés ICE kötöző eszközökkel" Al-
kalmas utánolvasásra, belső vagy külső kép-
zések alapjául, valamint kioktatzáshoz.
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Úttörő a rakományrögzítési technológiában

RUD 2007 évben mutatta be a 12 minőségi 
osztályú láncgenerációt, és első gyártóként 
kapott a Szakmai Szövetség Metall Nord-Süd 
Fém- és Felülettechnika Szakbizottságának 
illetékes vizsgáló és tanúsító testületétől  
10-nél magasabb minőségi osztályra jóváha-
gyó bélyegzést. Ezt minden ICE láncon és al-
katrészeken a jóváhagyó bélyegzés dokumen-
tálja.

A RUD 2011 évben el-
nyerte az ESTA-díjat 
a "Biztonság" kategó-
riában az újonnan 
tervezett CURT (Chain 
Universal Ratchet 
Tensioner) elnevezésű 
racsnis feszítővel, és 

ezzel egyike volt a négy legjobb helyezést 
elért európai vállalatnak. A „Biztonság” ka-
tegóriában az ESTA minden évben azokat a 
biztonságorientált cégeket tünteti ki, ame-
lyek speciális termékekkel, alkalmazási 
megoldásokkal és módszerekkel rendelkez-
nek a daruk és szállítójárművek biztonságos 
üzemeltetéséhez.

Az ICE-CURT racsnik és ICE-CURT 
karos feszítők egy mágnesesen rögzített rete-
szelő csatlakozóval rendelkeznek kilazulás és 
lopás elleni védelemként.

Az ICE rakományrögzítő láncok a felhasználó 
számára súlymegtakarítást, jobb ergonómiát, 
gyorsabb rögzítést és nagyobb biztonságot je-
lentenek.

Reteszelő csatlakozó zárva Reteszelő csatlakozó lopásgátlóvalReteszelő csatlakozó nyitva

ICE rakományrögzítő lánc
Biztonságos mozgatás innovációval: ICE rakományrögzítő lánc – rengeteg új ötlet

Rakományrögzítő láncok 12-ICE minőségben

12

Névleges vastasági ugrás és még na-
gyobb rögzítő erő
A szabadalmaztatott ICE anyag nagy 
szilárdságának köszönhetően először 
sikerült a 8 minőséghez átfogóan ugrást 
elérni a névleges vastagság vonatko-
zásában. Így egy ICE rakományrögzítő 
lánc helyettesíti a következő névleges 
vastagságú 8 minőségű láncot. Egy 12 
ICE rakományrögzítő lánc akár 60%-
kal magasabb rögzítő erőt (LC) ér el, 
mint az azonos névleges vastagságú  
8 minőségű lánc.

Az olyan jellemzők mint a
■ szakadási nyúlás és hajlékonyság,
■ alacsony hőmérsékleti szívósság, vala-

mint 
■  fáradási és kopási szilárdság a GK 8-hoz 

képest tovább javultak.

A FEM súly-optimalizált kialakítású ICE Star 
Hook akár 25%-kal könnyebb, mint a követ-
kező láncméretű GK-8 horog, a nagyobb horog-
nyílás ellenére.

Szakmai értekezés 
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ICE rakományrögzítő lánc alapkivitelben el-
veszíthetetlenül a láncágra szerelt, mégis 
elcsúsztatható ICE racsnis feszítővel, az ICE-
CURT-SL esetében rövidítő gyorscsatlakozóval. 
Villámgyors előfeszítés és rövidítés holtjáték 
nélkül. Jelentős súlymegtakarítás a 8 minőségű 
rakományrögzítő lánchoz képest, jobb kezelhe-
tőség mellett. Hossz: 3500 mm. Vegye figyelem-
be a DIN EN 12195-3, VDI 2700 szabványokat.

SiP  
cikkszám 

Megnevezés 
 

Lánc névleges  
vastagság 

[mm]

LC megengedett 
húzóerő 

[daN]

Elérhető 
előfeszítő erő STF 

[daN]

L (min.) 
 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICEC.06.SL ICE-Lashing Chain-Ergo-6 6 3600 1500 640 6,5
ICEC.08.SL ICE-Lashing Chain-Ergo-8 8 6000 2800 817 12,6
ICEC.10.SL ICE-Lashing Chain-Ergo-10 10 10000 2800 935 18,1

A feszítő a láncágon elcsúsztatható és elveszíthetetlen

A feszítő a láncágon elcsúsztatható

ICE rakományrögzítő lánc szabad láncággal 
és ICE CURT villás feszítővel, mindkét oldalon 
felszerelt rövidítő horoggal. Hossz: 3500 mm. 
Vegye figyelembe a DIN EN 12195-3, VDI 2700 
szabványokat.

SiP  
cikkszám 

Megnevezés  Lánc névleges  
vastagság 

[mm]

LC megengedett 
húzóerő 

[daN]

Elérhető 
előfeszítő erő STF 

[daN]

L (min.) 
 

[mm]

Súly  
(lánc + feszítő) 

[kg]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICEC.06.GA ICE-Lashing Chain-Classic-6 6 3600 1500 780 4,8 + 2,2 7
ICEC.08.GA ICE-Lashing Chain-Classic-8 8 6000 2800 1040 8,0 + 5,2 13,2
ICEC.10.GA ICE-Lashing Chain-Classic-10 10 10000 2800 1210 13,0 + 7,1 20,1
ICEC.13.GA ICE-Lashing Chain-Classic-13 13 16000 2800 1600 21,9 + 13,6 35,5
ICEC.16.GA ICE-Lashing Chain-Classic-16 16 25000 csak közvetlen kötözésre 1910 34,5 + 24,3 58,8

ICE-Lashing Chain-Ergo ICE rakományrögzítő lánc rövidítővel a racsnis feszítőn

ICE-Lashing Chain-Classic ICE rakományrögzítő lánc ICE-CURT racsnis feszítővel

StandarsStandars

Standard hossz 3500Standard hossz 3500
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Kötözőlánc innováció leszorító és közvetlen kötözéshez

Innováció rakományrögzítő láncos leszorító és közvetlen kötözéshez

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS ICE kötözőláncok ICE rakományrögzítő lánc ICE-CURT racsnis feszítővel



ICE-CURT ICE racsnis feszítő rövidítős csatlakozással

SiP 
cikkszám

Megnevezés Névleges 
vastagság 
lánc [mm]

LC megenge-
dett húzóerő 

daN]

Elérhető 
előfeszítő erő STF 

[daN]

Löket 

[mm]

L nyitva
 

[mm]

L 
zárva 
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
I.C06.SL.00 ICE-CURT-6-SL 6 3600 1500 140 470 330 1,64
I.C08.SL.00 ICE-CURT-8-SL 8 6000 2800 170 623 453 4,56
I.C10.SL.00 ICE-CURT-10-SL 10 10000 2800 170 671 501 5,30

A feszítő a láncágon elcsúsztatható és elveszíthetetlen

Összeszerelési példa: ICE rakományrögzítő lánc racsnis 
feszítővel és rövidítő horoggal

■	 Túlteljesíti az EN 12195-3 követelményeit
■	 lakattal történő lopás elleni biztosításra 

előkészítve (ABUS 85/40HB)
■	RUD ID-POINT® 

■	 Könnyen tisztítható és zsírozható
■	Újfajta, praktikus elforgás elleni biztosí-

tással
■	 Könnyen kezelhető – akár kesztyűvel is
■	 Könnyű és robusztus az innovatív kovács-

formának köszönhetően

További ICE rakományrögzítő lánc vál-
tozatok is lehetségesek, pl. ICE multi-rövi-
dítő körömmel vagy ICE rövidítő horoggal. 
Érdeklődjön!

SiP 
cikkszám

Megnevezés Lánc névl. 
vastagság 

[mm]

LC megenge-
dett 

húzóerő daN]

Elérhető 
előfeszítő erő STF 

[daN]

Lö-
ket 

[mm]

L 
nyitva 
[mm]

L 
zárva
mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
I.C06.GA.00 ICE-CURT-6-GAKO 6 3600 1500 140 400 260 1,50
I.C08.GA.00 ICE-CURT-8-GAKO 8 6000 2800 170 520 350 3,90
I.C10.GA.00 ICE-CURT-10-GAKO 10 10000 2800 170 532 362 4,30
I.C13.GA.00 ICE-CURT-13-GAKO 13 16000 2800 300 830 530 7,60
I.C16.GA.00 ICE-CURT-16-GAKO 16 25000 csak közvetlen kötözésre 350 962 612 13,40

ICE-VSK-KZA Jelölő címke

A jelölő címke integrált láncellenőrző etalon-
nak rendelkezik. Ez lehetővé teszi a láncok 
gyors és egyszerű ellenőrzését.

SiP 
cikkszám Megnevezés Lánc névl. 

vastagság 
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
ICE.Z.06.KA IVSK-KZA-6 6 0,08
ICE.Z.08.KA IVSK-KZA-8 8 0,13
ICE.Z.10.KA IVSK-KZA-10 10 0,20
ICE.Z.13.KA IVSK-KZA-13 13 0,31
ICE.Z.16.KA IVSK-KZA-16 16 0,49

■	 Túlteljesíti az EN 12195-3 követelményeit
■	 lakattal történő lopás elleni biztosításra 

előkészítve (ABUS 85/40HB)
■	RUD ID-POINT® 

■	 Könnyen tisztítható és zsírozható
■	Újfajta, praktikus elforgás elleni biztosí-

tással
■	 Könnyen kezelhető – akár kesztyűvel is
■	 Könnyű és robusztus az innovatív kovács-

formának köszönhetően

L zárva

L nyitva

L zárva

L nyitva
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ICE-CURT ICE racsnis feszítő villás fejjel

12-ICE minőségű ICE rakományrögzítő láncokhoz
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ICE-MZK ICE sittkonténer rögzítő lánc

A sittkonténereket csak leszorító kötözéssel 
rögzítse, pl. az Y-kötözéses rögzítés nem ele-
gendő. Jég, olaj, agyag vagy szennyeződés kb. 
µ = 0,1 értékre csökkenti a súrlódási tényezőt, 
még a súrlódást növelő szőnyegek esetén is. 
Az egyetlen biztonságos változat a ferde kö-
tözés, például a V, X vagy a trapéz alakú rög-
zítés, fix csatlakozással a rögzítési ponton 
és a konténer emelőcsapján. Minél laposabb 
az α függőleges szög, annál nagyobb lehet a 
szállított konténerek súlya – vagy vékonyabb 
láncot lehet választani. Az oldalsó biztosítást 
fix kötözési ponton kell megoldani.

Előfeltétel: A jármű az igénybevételnek meg-
felelő, bevizsgált kötözési pontokkal rendelke-
zik. Kérdezze meg SiP partnerét vagy a jármű 
gyártóját. A RUD sittkonténer rögzítő láncok 
lehetővé teszik a konténerek gyors, egysze-
rű és alakzáró rögzítését a menetiránnyal 
szemben. A RUD rövidítő elemek lerövidítik a 
láncágat anélkül, hogy csökkentenék a kötöző 
erőt. Minden alkatrész megfelel az EN 12195-
3 szabványnak, vagy túlteljesíti azt.

SiP 
cikkszám 

 
 

Megnevezés  
 
 
 

Lánc 
névleges 

vastagság  
 

[mm]

LC megenge-
dett 

húzóerő  

[daN]

Max. sittkonténer súly  
2 rakományrögzítő lánc irányonként µ = 0,1, függőleges szög α  

 
[t]

Kb. súly 
(nettó)  

 

[kg]30° 45° 60°
ICE.MK1.06 ICE-MZK-6x2200-CURT-IA 6 3600 9,6 8,0 6,1 5,37
ICE.MK2.06 ICE-MZK-6x3500-CURT-IA 6 3600 9,6 8,0 6,1 6,66
ICK.MK1.06 ICE-MZK-6x2200-CURT-K-IA 6 3600 9,6 8,0 6,1 5,58
ICK.MK2.06 ICE-MZK-6x3500-CURT-K-IA 6 3600 9,6 8,0 6,1 6,87
ICE.MK1.08 ICE-MZK-8x2200-CURT-IA 8 6000 16,0 13,5 10,2 9,59
ICE.MK2.08 ICE-MZK-8x3500-CURT-IA 8 6000 16,0 13,5 10,2 11,70
ICK.MK1.08 ICE-MZK-8x2200-CURT-K-IA 8 6000 16,0 13,5 10,2 8,67
ICK.MK2.08 ICE-MZK-8x3500-CURT-K-IA 8 6000 16,0 13,5 10,2 10,82
ICE.MK1.10 ICE-MZK-10x2200-CURT-IA 10 10000 26,6 22,6 17,0 13,81
ICE.MK2.10 ICE-MZK-10x3500-CURT-IA 10 10000 26,6 22,6 17,0 17,19
ICK.MK1.10 ICE-MZK-10x2200-CURT-K-IA 10 10000 26,6 22,6 17,0 12,89
ICK.MK2.10 ICE-MZK-10x3500-CURT-K-IA 10 10000 26,6 22,6 17,0 16,27

... hanem így:

Így ne...

helytelen!

A bemutatott kiviteli változatok példák a RUD sittkonténer rögzítő láncok felépítésére.

Standard hossz
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ICE-12 minőségű ICE racsnis feszítővel/ICE karos feszítővel
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ICE-VSK-KK ICE rakományrögzítő koszorúlánc – az alternatíva

A rugalmasan használható koszorúlánc akkor 
is lehetővé teszi a közvetlen lekötözést, ha a 
rakományon nincsenek rögzítési pontok.
Ha a meglévő "rögzítési pontok" csatlakozó 
méretei nem teszik lehetővé egy rakomány-
rögzítő eszköz horgának szabályszerű bea-
kasztását (gyakran csak lángvágóval kivágott 
nyílások vagy furatok), a koszorúlánccal akkor 
is lehetséges a közvetlen rögzítés. 
Mindig ugyanolyan LC értékű koszorúláncot 
kell választani, mint a rakományrögzítő lánc 

LC értéke; a lánc "duplán" való használata 
miatt az éles peremek nem jelentenek problé-
mát a koszorúláncnak.
Az ICE multi rövidítő karommal különösen ru-
galmasan használható koszorúlánc hozható 
létre: Egy darab ICE láncot ICE multi rövidítő 
karommal zárt koszorúvá kötünk össze. 

Előnyök:
■	 A koszorúlánc szerszám nélkül nyitható.
■	 A koszorú átmérője állítható.

Bekötési pont nélkül tipikusan „köz-
vetlenül kötözött rakományok” a kőtömbök 
vagy előregyártott betonelemek. Ezeknél a 
koszorúlánccal úgynevezett „fejkötözés” 
alkalmazható.

SiP 
cikkszám

Megnevezés Lánc névleges vastagság 
[mm]

LC megengedett húzóerő 
[daN]

Lánc hossz 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

IVSK.KK.06 ICE-VSK-KK-6 6 3600 1000 1,20
IVSK.KK.08 ICE-VSK-KK-8 8 6000 1200 2,50
IVSK.KK.10 ICE-VSK-KK-10 10 10000 1200 4,20
IVSK.KK.13 ICE-VSK-KK-13 13 16000 1500 8,80
IVSK.KK.16 ICE-VSK-KK-16 16 25000 1500 13,40
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ha nincs bekötési pont a beakasztáshoz

ICE rakományrögzítő láncok RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS



Rakományrögzítő lánc GK 8 racsnis feszítővel

■	DIN EN 12195-3 szerinti rakományrögzítő 
lánc

■	 1-részes kivitel
■	 Integrált racsnis feszítővel és biztonsági 

teherhorgokkal
■	Hasznos hossz: 3,5 m
■	Rövidítő karom biztosítással
■	Más hosszúságok külön érdeklődésre

SiP 
cikkszám

Lánc névleges vastagság 
[mm]

Hossz 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ZK.08.1T.08 8 3,50 9,80
ZK.08.1T.10 10 3,50 13,90
ZK.08.1T.13 13 3,50 22,70

Rakományrögzítő lánc GK 8 racsnis feszítővel

■	DIN EN 12195-3 szerinti rakományrögzítő 
lánc

■	 2-részes kivitel, külön rövidítő horgos 
racsnis feszítővel, 3,5 m hosszú lánccal és 
biztonsági horgokkal

■	 Kiforgás elleni védelemmel
■	Rövidítő horoggal és biztosítással
■	Más hosszúságok külön érdeklődésre

SiP 
cikkszám

Lánc névleges vastagság 
[mm]

Hossz 
[m]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

ZK.08.2T.08 8 3,50 10,20
ZK.08.2T.10 10 3,50 14,40
ZK.08.2T.13 13 3,50 24,30

Csuklós élvédő SK-K láncokhoz

A rakományrögzítő lánc önmagában, élvéde-
lem nélküli csak akkor használható kötöző 
elemként, ha teherbírását 20%-kal csök-
kentve veszi figyelembe, vagy eggyel nagyobb 
láncvastagság méretet alkalmaz. Egyébként a 
secutex SK-K csuklós élvédőt kell használni.

Előnyök
■	 A lánc átsiklik secutex élvédőn
■	Optimálisan illeszkedik a rakomány geo-

metriájához
■	 Leütéskor nem esik le a láncról

SiP 
cikkszám

Láncméret 
[mm]

Szélesség 
[mm]

Szárhossz 
[mm]

SKK.006.02 6 32 80
SKK.008.02 8 44 95
SKK.010.02 10 54 110
SKK.013.02 13 65 140
SKK.016.02 16 80 160
SKK.020.02 20 90 180
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Az SK-D élvédővel azonos kivitel

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS GK8 rakományrögzítő láncok



OPTILASH-CLICK  - Az újragondolt ergonómia!

A jármű alváz furatos vagy vezetékes kulisz-
szájába szerelhető
Könnyen, utólag, kívülről és szerszám nélkül 
is felszerelhető
■	 A felszerelés a jármű alváz fényezése vagy 

horganyozása után is lehetséges 
■	 A kötözési pont védelme káros vegyi- és 

hőhatásokkal szemben a jármű alváz 
horganyozása során (pl. hidrogén ridegség)

■	 A jármű és a kötözési pont egyszerű fénye-
zése

■	 Könnyű cserélhetőség
■	Rugalmas pozicionálás a meglévő foglala-

tokban 
■	 Járművenként kevesebb rögzítő fül szüksé-

ges
■	 Szabadalmaztatott kopásjelző
■	 100%-ban repedésvizsgált
■	 Korrózióvédelem a horganyzott felület által

A kulissza saját tervezéséhez CAD 
adatok állnak rendelkezésre

SiP 
cikkszám

Megnevezés LC megengedett húzóerő 
[daN]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

N 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

OPT.LASH.C OPTILASH-CLICK 10000 135 18 116 60 22 17 104 50 21,5 55 19 98 1,80

OPTILASH-FIX  - Az újragondolt ergonómia!

■	 Az OPTILASH-CLICK kedvezőbb árú alterna-
tívája

■	Ha megsérült, egyszerűen kicserélhető OP-
TILASH-CLICK változatra

■	 A jármű alváz furatos vagy vezetékes ku-
lisszájában használható

■	 Szabadalmaztatott kopásjelző
■	 100%-ban repedésvizsgált

SiP 
cikkszám

Megnevezés LC megengedett húzóerő 
[daN]

A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

G 
[mm]

H 
[mm]

I 
[mm]

K 
[mm]

N 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

OPT.LASH.F OPTILASH-FIX 10000 136 18 116 60 22 17 104 50 21,5 55 19 98 1,93

■	 Jelöléssel: LC = 10000 daN
■	Bevizsgált, 2-szeres biztonság
■	 Speciális hajlított forma

 *  Lapos kötözési szögek valósíthatók meg
 *   Kihúzható és a vezető kulisszából, és 

felálló, túlméretes szélességű rakomány 
esetén is használható

■	Minden irányból terhelhető az optimális 
oldalsó vezető és támasztó felület miatt 

■	 Korrózió elleni védelem foszfátozással
■	 Jelöléssel: LC = 10000 daN
■	Bevizsgált, 2-szeres biztonság
■	 Speciális hajlított forma
■	 Lapos kötözési szögek valósíthatók meg
■	 Kihúzható és a vezető kulisszából, és felál-

ló, túlméretes szélességű rakomány esetén 
is használható

■	Minden irányból terhelhető az optimális ol-
dalsó vezető és támasztó felületnek köszön-
hetően 

435

rugós csappal

egy darabból
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■	Minden irányból terhelhető
■ Belső rugó a zajcsillapításhoz 
■ Optimalizált, 90° terhelés kitámasztás 

(szabadalmazott)

SiP 
cikkszám

Megnevezés
 

LC megenge-
dett húzóerő 

[daN]

A
 

[mm]

B
 

[mm]

C
 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F
 

[mm]

G 

[mm]

H 

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
LPW.U.0030 LPW-U-3000 3000 33 66 25 38 40 14 33 14 65 0,35
LPW.U.0050 LPW-U-5000 5000 38 77 28 45 47 16 40 16 75 0,53
LPW.U.0080 LPW-U-8000 8000 42 87 31 51 52 18 46 17 83 0,72
LPW.U.0134 LPW-U-13400 13400 61 115 44 67 73 24 60 23 117 2,09
LPW.U.0200 LPW-U-20000 20000 75 129 55 67 71 27 60 27 126 2,76
LPW.U.0320 LPW-U-32000 32000 96 190 69 100 105 40 90 26 174 7,11

■	Minden irányból terhelhető
■	 Körbefutó hegesztési varrat
■	 A felhegesztett blokk alatt nem rozsdásodik
■	 A szükséges hegesztési varrat vastagság 

kisebb, mint az LRBS esetében
■	Nyolcszög alakú beakasztó kengyel
■	 A felhegeszthető blokkokat és a gyűrűszemet 

speciális radiális szorítórugók fixen összekötik
■	 A gyűrűszem egyszerűen beállítható

SiP 
cikkszám

Megnevezés
 

LC megenge-
dett húzóerő 

[daN]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
LRBS.F.080 LRBS-FIX-8000 8000 60 14 39 48 132 69 74 0,94
LRBS.F.134 LRBS-FIX-13400 13400 88 20 50 60 167 91 97 2,24
LRBS.F.200 LRBS-FIX-20000 20000 100 22 60 65 191 100 108 3,72
LRBS.F.320 LRBS-FIX-32000 32000 130 30 72 90 267 134 140 8,23

■	 Körbefutó hegesztési varrat – nem rozsdá-
sodik a felhegeszthető tömbök alatt

■	 A felhegeszthető blokkokat és a gyűrűszemet 
speciális radiális szorítórugók fixen összekötik

■	 A gyűrűszem egyszerűen beállítható
■	 A gyűrűszem megtartja pozícióját
■	 Könnyű fényezés
■	Nincsenek laza alkatrészek 
■	Nem zörög 

SiP 
cikkszám

Megnevezés
 

LC megengedett 
húzóerő 

[daN]

A 

[mm]

B 

[mm]

C 

[mm]

D 

[mm]

E 

[mm]

F 

[mm]

T 

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
LRBK.F.080 LRBK-FIX-8000 8000 32 14 28 48 141 30 65 1,05
LRBK.F.134 LRBK-FIX-13400 13400 40 20 35 60 181 34 84 2,16
LRBK.F.200 LRBK-FIX-20000 20000 52 22 46 65 212 46 94 4,40

■	 A gyűrűszem megtartja pozícióját
■	 Könnyű fényezés
■	Nincsenek laza alkatrészek
■	Nem zörög
■	 Folyamatbiztonság felhegesztéskor:  

az E méret garantált
■	 A gyűrűszem és a hegesztési felület közötti 

távolság nagyobb, mint az LRBS esetében
■	 A köztes tér egyszerű fényezése

■	 Folyamatbiztonság felhegesztéskor: az E 
méret garantált

■	 A peremen elhelyezve – csökkenti a szük-
séges kötözési pontok számát

■	Minden irányból terhelhető
■	 Alacsony szerkezeti magasság, 270°-ban 

billenthető
■	Nyolcszög alakú beakasztó kengyel

■ Cink-foszfátozott
■ Nyolcszög alakú beakasztó kengyel

LPW Lashing Point Welding

LRBS-FIX  - Felhegeszthető rögzítési pont

LRBK-FIX  - Felhegeszthető rögzítési pont
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Felhegeszthető, a kötöző erő egyértelmű jelzésével

Felhegeszthető, a kötöző erő egyértelmű jelzésével

Felhegeszthető, a kötöző erő egyértelmű jelzésével

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Kötözési pontok



■	Minden irányból terhelhető
■	 2-szeres biztonság törés ellen
■	Nemesített alaptest, ezért kopásállóbb
■	 Szabadalmaztatott kopás jelölés belül és 

kívül
■	 Körbefutó sarokvarrat
■	 Foszfátozott felület

SiP 
cikkszám 

Megnevezés 
 

LC megengedett 
húzóerő 

[daN]

A  

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

T  

[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
LABA.0200 L-ABA-2000 2000 22 12 70 32 12 50 38 0,20
LABA.0320 L-ABA-3200 3200 30 16 100 35 16 57 42 0,45
LABA.0640 L-ABA-6400 6400 41 23 137 50 21 80 59 1,15
LABA.1000 L-ABA-10000 10000 51 27 172 60 28 99 72 2,26
LABA.2000 L-ABA-20000 20000 70 38 228 80 35 130 95 5,37

■	Minden irányból terhelhető
■	Billenési tartomány: 270°
■	 Túlnyúló rakomány is kötözhető vele
■	 A felhegesztett blokk alatt nem rozsdáso-

dik
■	 A felhegeszthető blokkokat és a gyűrűsze-

met speciális radiális szorítórugók fixen 
összekötik

■	 A gyűrűszem egyszerűen beállítható
■	 A gyűrűszem megtartja pozícióját
■	 Könnyű fényezés
■	Nincsenek laza alkatrészek
■	Nem zörög
■	 Folyamatbiztonság felhegesztéskor:  

a B méret garantált

SiP 
cikkszám 

Megnevezés 
 

LC megengedett 
húzóerő 

[daN]

A 
 

[mm]

B  

[mm]

C  

[mm]

D  

[mm]

E  

[mm]

F  

[mm]

G  

[mm]

H  
[mm]

Kb. súly 
(nettó) 

[kg]
SLP.010.00 SLP-10000 10000 63 185 100 60 110 25 115 14 3,42

SLP Star Lashing Point

L-ABA Lashing-ABA
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Felhegeszthető, a kötöző erő egyértelmű jelzésével
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SiP  
cikkszám

Megnevezés Jelölés 
 

Teherbírás emeléskor 
[kg]

LC megengedett húzóe-
rő [daN]

VR.SF.0150 VRS-F-M16 1,5 t 1500 3000
VR.SF.0230 VRS-F-M20 2,3 t 2300 4600
VR.SF.0320 VRS-F-M24 3,2 t 3200 6400
VR.SF.0450 VRS-F-M30 4,5 t 4500 9000
VR.SF.0700 VRS-F-M36 7 t 7000 14000
VR.SF.0900 VRS-F-M42 9 t 9000 18000
VR.SF.1200 VRS-F-M48 12 t 12000 24000

■	Minden irányból terhelhető
■	 360°-ban forgatható, 180°-ban billenthető
■	 100%-ban repedésvizsgált univerzális 

csavar külső és belső hatszöggel
■	 Elveszíthetetlen, kiszerelhető csavar
■	 Egyértelmű jelölés a csavarfejen: RUD, 

menetméret, minőségi osztály
■	Menet a teljes "H" becsavarozási hosszon
■	CORRUD-DT hosszú távú korrózióvédelem-

mel ellátott csavar
■	Belső rugó a zajcsillapításhoz és a szem 

egyszerű beállításához

Különböző csavarhosszúságokkal 
szállítható menetes és átmenő furatokhoz

SiP  
cikkszám

Megnevezés LC megengedett húzóerő 
[daN]

C 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

H (alapk.) 
[mm]

H (max.) 
[mm]

M 
[mm]

T 
[mm]

Kb. súly (nettó) 
[kg]

LVLBG.200 L-VLBG-PLUS 16.000daN-M36 16000 82 97 26,5 63 223 M36 197 6,00
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L-VLBG-PLUS Kötözési pont
Felcsavarozható, a kötöző erő egyértelmű megadásával

VRS-F kötözési pontként
VRS - Starpoint - könnyű beállítás húzásirányba

RAKOMÁNYRÖGZÍTÉS Kötözési pontok



HIGH END  
ZURRTECHNOLOGIE
EXTREM LANGLEBIG BEI EINFACHEM HANDLING.
DIE SICHERE UND KOSTENEFFIZIENTE LÖSUNG.

slingandlashing.rud.com

ICE-Zurrkette

ICE-Star-Haken

ICE-Gabelkopf
Knebelspanner

ICE-Verkürzungs-
haken

HIGH END
KÖTÖZÉSTECHNOLÓGIA
EXTRÉM HOSSZÚ ÉLETTARTAM KÖNNYŰ KEZELÉS MELLETT.
A BIZTONSÁGOS ÉS KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁS 

ICE lánc

ICE star horog

ICE villafejes
feszítő

ICE rövidítő
horog
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RUD-SpanSet Emeléstechnika Kft.

2049 Diósd, Ipar utca 12.
Telefon: +36 23 500 720
Fax:       +36 23 430 520
E-mail:   info@rud-spanset.hu
www.rud-spanset.hu
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