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BEVEILIGING VAN DE LADING

Algemene informatie sjorbanden

Wetenswaardigheden over de sjorband

1. Rechtsbasis
Wijziging van de berekening 
door de nieuwe EN 12195 -1 / 
Weergave van de huidige situa-
tie (Stand: 01-2011)

Het Europese Instituut voor Normen, CEN, heeft 
in de loop der jaren een omvangrijke verandering 
van de EN-12195 - Deel 1: "Berekening van sjor-
krachten " uitgewerkt. Deze wijzigingen betreffen 
de berekeningen van de laadveiligheid voor het 
vlakbinden (= naar beneden), het direct sjorren en 
de beveiliging door blokkeren.

Intussen werd de tiende editie van de Europese 
norm uitgebracht en beschikt het Deutsches 
Institut für Normung, DIN, over deze norm. Binnen 
het DIN en andere betrokken organisaties en 
onder Duitse vaklui en experts wordt de norm 
zeer kritisich besproken. Men is van mening dat 
de veiligheidsmaatregelen die door de norm 
geëist worden, niet meer  volstaan om de ver-
keersveiligheid te waarborgen. Daarom heeft het 
DIN deze norm van een voorwoord voorzien met 
duidelijke verwijzingen naar de bestaande Duitse 
voorschriften.
Het is dus mogelijk dat de lading in Duitsland vol-
gens andere voorschriften gezekerd moet worden 
dan in de overige CEN-landen. Momenteel is niet 
bekend wat het DIN zal beslissen. Daarom heerst 
een grote juridische onzekerheid betreffende de 
herziene norm.

De mogelijkheden
Duitsland zal de norm met voorwoord in omloop 
brengen die daarmee een duidelijk verschil zal 
vertonen in de berekening van de zekerings-
krachten. Daarmee zou Duitsland alleen staan.
Dit betekent dat in het grensoverschrijdende goe-
derenverkeer de nieuwe berekeningsmodaliteiten 
verschillen zouden veroorzaken en de rechtspraak 
daardoor beïnvloed wordt.

De wijzigingen
De nieuwe EN 12195 Deel 1 (Stand 2010) “Be-
rekening van veiligheidskrachten“ geldt voor de 
interpretatie van de diverse veiligheidsprocedures 
voor de laadbeveiliging bij het transport over 
land en voor het zeetransport, met landvoertui-
gen, schepen of per spoor en/of de combinatie 
van deze vervoersmiddelen. Hij geldt niet voor 
voertuigen met een totaal gewicht tot 3.500kg. 
In het kader van hun herziening zullen er vooral 
in de volgende deelbereiken deels ingrijpende 
veranderingen zijn:

1. De wrijvingscoëfficiënt μ verandert in de dy-
namische wrijvingscoëfficiënt μD en de statische 
wrijvingscoëfficiënt μS als informatieve bijlage 
(aanbeveling).
Voortaan: aan te nemen wrijvingswaarde μ als 
normatieve waarde (verplichting).
2. De zijwaardefactor voor instabiele ladingen:
kantelfactor zijwaarts 0,2 wordt vervangen door 
de kiepcoëfficiënt zijwaarts, eventueel 0,1.
3. De coëfficiënt K (K-Factor van 1,5)
De K-factor als coëfficiënt die rekening houdt 
met het verlies aan voorspankracht door wrijving 
tussen sjormiddel en lading, wordt afgeschaft.
4. Veiligheidscoëfficiënt
Tot nu:  Niet bestaand
Voortaan: 1,1 bij zijwaartse krachten (c = 0,5); dit 
betekent 10% meer laadbeveiliging. 1,25 bij een 
laadbeveiliging in rijrichting (c = 0,8); dit betekent 
25% meer laadbeveiliging.
5. Omrekeningsfactor
Tot nu:  Niet bestaand
Voortaan: 0,75; dit betekent de omrekening naar 
de voormalige glijd-wrijvingswaarden. Voorbeeld: 
μ = 0,4 komt overeen met μD = 0,3.

De effecten
Minder sjormiddelen, gecompliceerdere bereke-
ningen, lastige toepassing in de praktijk en moge-
lijke verslechtering van de verkeersveiligheid.

2. Algemene basisregels
De laadbeveiliging begint al bij de keuze van het 
transportmiddel en de transportweg. Er moet 
rekening gehouden worden met de lastverdeling, 
de belastbaarheid van laadvlakken, rongen en 
boordwanden, maar ook met de diverse krachten 
bij het transport per schip, per spoor of met 
vrachtwagens.

3. Berekening van de veiligheidskrachten
In principe maken we een onderscheid tussen 
laadbeveiligingen met geometrische verbinding of 
met krachtverbinding.
Bij schuin of diagonaal sjorren (laadbeveiliging 
met geometrische verbinding) moeten de 
sjormiddelen het laadgoed in positie houden. Het 
sjorgoed moet gelijkmatig aangespannen worden, 
zonder te grote krachtinleiding. De sjorpunten op 
de vrachtwagen en de lading moeten de optre-
dende krachten kunnen opnemen.

De lading wordt met. een geometrische verbin-
ding beveiligd als de lading tegen de kop- en 
boordwanden gesteund wordt of tegen de rongen. 
De basisvoorwaarde in alle gevallen is dat de 
steunvlakken de noodzakelijke krachten kunnen 
opnemen.
De berekening van de toegelaten trekkracht (LC) 
gebeurt volgens de volgende formule:

Bij schuin of diagonaal versjorren moet rekening 
gehouden worden met de sjorhoeken α en β. 
De openingshoek α moet ideaal tussen 0° en 
60° liggen en de kantelhoek β in longitudinale 
richting tussen 20° en 45°. Om een lading tegen 
verschuiven en (af)vallen te beveiligen, worden 
bij het vlaksjorren (laadbeveiliging met de juiste 
spankracht) sjorbanden aangebracht om de last 
voor te spannen.  
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Massakrachten 
van de 
ladingen bij 
verplaatsingen

Aanwijzing: 
Zonder 
rangeerpro-
cedure in lon-
gitudinale en 
achterwaartse 
richting 1,0 G

Schuine / diagonale versjor-
ring rekening houdend met 
de opgetreden hoek

Lashing Capacity
laadgewicht
versnellingsfactor in rijrichting
aantal sjormiddelen in rijrichting
wrijvingscoëfficiënt
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De grote affiche met gegevens over de laadbevei-
liging in DIN A 1 kan bij ons besteld worden. Bel 
ons gewoon op!

De SpanSet sjorkrachtcontroller biedt u een vei-
lige hulp bij het berekenen van de sjorkrachten

BEVEILIGING VAN DE LADING

Algemene informatie sjorbanden

Wetenswaardigheden over de sjorband

proef van spanelementen 
en sjorbandratels en van 
spanbandklemmen voor.
Sjorbanden uit polyester 
mogen gebruikt worden bij 
temperaturen van -40°C tot 
+100°C en bij het gebruik moet 
rekening gehouden worden 
met hun verblijfsduur in zuren 
en logen en met de concentra-
tie daarvan.

Synthetische sjor-
banden moeten 
door snijvaste 
beschermhoezen 
of kantbescher-
mers beschermd 
worden als het transportgoed scherpe kanten 
vertoont. Bij het transport van laadgoederen met 
ruwe oppervlakken volstaat echter een hoes als 
bescherming tegen slijtage.

Controle en onderhoud van sjorbanden 
Sjorbanden moeten minstens één keer per jaar 
door een expert gecontroleerd worden. Afhanke-
lijk van de gebruiksomstandigheden vaker. 

Reparaties mogen alleen door de fabrikant of 
een door hem aangestelde persoon uitgevoerd 
worden. Sjorbanden waarvan de gegevens over 
de fabrikant, LC en het materiaal niet meer 
vastgesteld kunnen worden, kunnen niet meer 
gebruikt worden.

Volgens de noodzakelijke voorspankracht wordt 
berekend hoeveel sjorbanden gebruikt moeten 
worden. Bovendien is de wrijving bij het vlak-
sjorren van groot belang. De wrijving ontstaat uit 
het materiaalcontact van de lading tegenover het 
laadvlak, terwijl de voorspankracht door de span-
middelen op het laadgoed overgebracht wordt.

De berekening van de 
voorspankracht (FV) 
gebeurt met de ver-
eenvoudigde formule 
(zonder hoek):

b.v. voor de nodige 
voorspankracht bij het 
vastbinden bij een laadgewicht van 6t en met een 
RH-mat als ondergrond (zonder hoek).

nat

Hout
Zeefdruk

Metaal
Zeefdruk

Metaal
Metaal

Hout
Zeefdruk

Papier
Zeefdruk

nat nat nat nat

nat nat nat nat

Zonder 
mat

Met
RH mat

Voorspankracht
Gewichtskracht

Glijcoëfficiënt

Versnellingsfactor in 
rijrichting

Laadbeveiliging met krachtverbinding

SE SE

FE

VE

LE

VE

Verschuifbare 
omleidrollen bovenste 

traverse 

Greep 

onderste 
traverse  

Wikkelas

Riem

Gebruik 
kantbescher-
mers en 
-bescherm-
hoezen!

Berekening van STF 
volgens DIN EN

4. Opbouw en service synthetische sjorban-
den
Men maakt een onder-
scheid tussen eendelige en 
tweedelige sjorbanden. De 
eendelige sjorband wordt 
gebruikt voor het omsnoeren 
van de lading en heeft 
daarom geen verbindingse-
lementen nodig.
De tweedelige sjorband 
bestaat uit een vast einde 
(FE), een verbindingselement 
(VE), band en spanelement 
(SE) en het losse einde (LE), band en verbindings-
element (VE).

Let op: Bevestigingsmiddelen zoals staalvlech-
ten, touwwerk of kettingen met lange schakels 
zijn niet toegelaten voor het beveiligen van 
ladingen!

Het vaste eind en het losse eind moeten volgens 
EN 12195-2 steeds hetzelfde etiket hebben dat 
alle technische gegevens bevat. 

De EN 12195-2 eist dat de STF (Standard Tension 
Force - voorspankracht) op het etiket van het sjor-
middel vermeld wordt. Alleen sjorbanden met 
deze vermelding op het etiket mogen voor 
het neersjorren gebruikt worden. Bovendien 
werd de toegelaten trekkracht door het begrip 
Lashing Capacity (LC) vervangen. De LC beschrijft 
de toegelaten belastbaarheid van sjorbanden en 
moet verplicht vermeld worden op het etiket van 
alle sjorbanden die in Europa gebruikt worden.

De STF wordt in de 
EN 12195-2  
berekend aan 
de hand van een 
handmatige kracht 
van 50 daN en moet 
minstens 10% LC, 
maar niet meer dan 
50% LC bedragen. 
Bovendien schrijft 
de norm een ste-
vigheidsproef van de 
spanhendel en een 
wisselspannings-

}
°C

+
-

Toepassing
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Toebehoren

omschrijving bestelnr.

RUD-Lashing-Card RUD69.0001

De RUD-Lashing-Card voor de meting van de 
sjorhoek en het bepalen van de noodzakelijke 
sjorkettingen. Praktische hulp voor chauffeurs en 
verantwoordelijke personen.

Technisch artikel RUD "Optimale laadbevei-
liging met VIP en ICE-sjorkettingen"
Geschikt als naslagwerk en als basis voor interne 
of externe scholingen en cursussen.

De nieuwe RUD-CD-ROM  
Voor de constructeur en de gebruiker.
Op de nieuwe cd-rom zijn de nieuwe vindingen in 
het gamma van de ICE-, VIP- en aanslagpunten 
opgenomen. De oorspronkelijke functies, zoals 
de selectie van de aanslagpunten, de berekening 
van de maatregelen voor de laadbeveiliging en 
de kettingsamenstellen werden sterk verbeterd 

en geactualiseerd. Nu kan rekening gehouden 
worden met overeenkomstige spanelementen 
en inkortelementen voor de berekening van de 
kettingsamenstellen. 
Naast de gebruikelijke constructiedocumenten 
kunnen ook de actuele 3D-tekengegevens, be-
drijfshandleidingen en conformiteitsverklaringen 
opgeroepen worden.

*met uw volgende bestelling

omschrijving bestelnr.

Software-CD RUD69.0001

Vragen over de laadveilig-
heid?  We zullen u met 
genoegen adviseren!

7982945-6.1
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Naar keuze met RFID-Transponder IDXpert.

BEVEILIGING VAN DE LADING

Ratel voor zware lasten volgens EN 
12195-2

haak  capaciteit  LC

[daN]

 capaciteit  LC

[daN]

band-
breedte

[mm]

banddikte

[mm]

standaard-
lengte lG

[m]

 vast 
uiteinde

FE
[m] 

bestelnr.

20t, tweedelig, gecoat
A 10000 20000 75 4,2 4,00 0,70 SSD61.0001
B 10000 20000 75 4,2 4,00 0,70 SSD61.0002

Met dubbele schijven
Zelfs de zwaarste lasten snel 
beveiligen

A Triangel B Triangelhaak

Andere lengtes op aanvraag!

 Ideaal voor het diagonaal vastsjorren van  -
wagens en machines 
  Individuele bedrukking mogelijk -
 Door een verdubbeling van de bandla- -
gen wordt een toegelaten sjorkracht van 
20.000 daN bij het vastsjorren gegarandeerd
Sjorband met ratel volgens   -
DIN EN 12195-2

De ratels voor zware lasten van Spanset zijn 
echte krachtpatsers: 

Meer spankracht,  
minder spierkracht
De gepatenteerde dubbele pal 
(blokkeringsklep) zekert bij het 
spannen ook in de tussenfase, 
dus met de “halve tand”. Daar-
door verkrijgt u meer spankracht 
in kleine stappen - en dat spaart 
uw spierkracht. 

Minder eigen gewicht
Ze heten weliswaar ratels voor zware lasten, 
maar ze zijn duidelijk lichter dan de vergelijkbare 
sjormiddelen. In vergelijking met kettingen of 

staalkabel zijn ze veel lichter - en daardoor veel 
gemakkelijker te hanteren.

 Zelfvergrendelende 
ratelhefboom
Voor maximale veiligheid bij het 
sjorren hebben we de zelfvergren-
delende spanhendel ontwikkeld. 
Na het sjorren trekt men aan de 
spanhendel en daarmee wordt 
de ratel gesloten. De hoofdpal 
vergrendelt automatisch in de 
veiligheidspositie en verhindert 
een onbedoeld openen van de 
ratel, ook tijdens verplaatsingen.

Optimale kwaliteit voor een veilig gevoel 

tweedelig

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Verbindingselement (VE)

Vast einde (FE) 
Standaardlengte

Los einde (LE) 

Ratelspanner Verbindingselement 
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Naar keuze met RFID-Transponder IDXpert.
Op de pagina’s 4-5 vindt u informatie over het 
beveiligen van lasten.

BEVEILIGING VAN DE LADING

Ratel voor zware lasten volgens EN 
12195-2

ABS 10t

Met ABS-systeem. Zware 
lasten veilig transporteren

haak capaciteit  LC
 

[daN]

capaciteit  LC
 

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte IG

[m]

vast uiteinde

[m]

bestelnr.

tweedelig, ongecoat

C 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0020
D 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0021

tweedelig, gecoat
C 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0040
D 5000 10000 50 4,00 0,50 SSD61.0041

Andere lengtes op aanvraag!

met ABSzonder ABS

De verbinding van een dubbel aangelegde  -
sjorband, een ultrastevige haak en ABS-ratel 
zorgt voor een toegestane sjorkracht tot 
10.000 daN.
 Ideaal voor het diagonaal versjorren van  -
wagens en machines
Individuele inweving of bedrukking mogelijk -
Sjorband met ratel volgens   -
DIN EN 12195-2

De ratels voor zware lasten van Spanset zijn 
echte krachtpatsers: 

Meer spankracht, minder 
spierkracht
De gepatenteerde dubbele pal 
(blokkeringsklep) zekert bij het 
spannen ook in de tussenfase, 
dus met de “halve tand”. Daar-
door verkrijgt u meer spankracht 
in kleine stappen - en dat spaart 
uw spierkracht. 

Minder eigen gewicht
Ze heten weliswaar ratels voor zware lasten, 
maar ze zijn duidelijk lichter dan de vergelijkbare 
sjormiddelen. In vergelijking met kettingen of 
staalkabel zijn ze veel lichter - en daardoor veel 
gemakkelijker te hanteren.

C
Triangel

D
Karabijnhaak

Spannelement

! Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

spanelement

1/2 Standaardlengte (IG)

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner Verbindingselement (VE)

tweedelig*

eendelig

 Zelfvergrendelende 
ratelhefboom
Voor maximale veiligheid bij het 
sjorren hebben we de zelfvergren-
delende spanhendel ontwikkeld. 
Na het sjorren trekt men aan de 
spanhendel en daarmee wordt de 
ratel gesloten.
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Sjorbanden volgens EN 12195-2

ErgoABS 5t

Spannelement

! Standardlänge (lG)

eendelig

1/2 Standaardlengte (IG)

Ratelspanner

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

tweedelig

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner Verbindingselement (VE)

Andere lengtes op aanvraag!

A Triangelhaak B Punthaak

C Karabijnhaak D Klauwhaak

haak  LC

[daN]

 LC

[daN]

 LC

[daN]

STF voorspankracht

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte lG

[m]

 vast 
uiteinde

FE
[m] 

bestelnr.

5t, eendelig, ongecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0060

5t, tweedelig, ongecoat
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0061
B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0062
C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0063
D 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0064

5t, eendelig, gecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0065

5t, tweedelig, gecoat
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0066
B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0067
C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0068
D 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0069

optionele uitrusting met TFI aan het losse uiteinde SSD61.0070

Lashingcapaciteit bij het om-
snoeren/vastbinden 5 t. Last-
vriendelijk spannen, efficiënt 
zekeren, gecontroleerd lossen 

4/5 t ErgoABS-trekratel
 Standaard met aanduiding van de voorspan- -
ning TFI, daardoor max. bereikbare en aflees-
bare voorspankracht van 750 daN direct 
Stapsgewijze vrijgave van de voorspankracht  -
zorgt voor een gecontroleerd lossen
Zelfbeveiligde ratelhefboom -
 Sjorband met ratel volgens   -
DIN EN 12195-2

Voor het beveiligen van zware lasten in het alle-
daagse leven hebt u niet alleen sjorbanden nodig 
waarop u kunt vertrouwen. U hebt een oplossing 
nodig die uw werk vereenvoudigt en de controle 
van de veiligheid snel en eenvoudig maakt. Onze 
trekratels zijn een perfecte hulp.

Langere hendel, voor het spannen van 
de lasten zonder belasting van de rug
U kunt door de verlengde hendel zelfs hoge 
voorspankrachten met aanzienlijk minder 
spierkracht verkrijgen. Omdat de trekratels 
altijd naar beneden trekken in plaats van 

* Kan achteraf uitgerust worden met TFI!

*

naar boven gedrukt te worden, zijn ze hoe dan ook 
vriendelijker voor de rug. Dankzij de extra lange 
hendel voldoen ze nog meer aan ergonomische 
vereisten.

Spankracht Indicator
Met de gepatenteerde TFI kunt u 
snel en direct de in het systeem 
aangebrachte voorspankracht aflezen. Als de 
bekhelften van de TFI volledig gesloten zijn, duidt 
deze de maximaal bereikbare voorspankracht 
van 750 daN aan. Ook de tussenstanden kunnen 
afgelezen worden. De nieuwe triangelhaak kan 
achteraf gemakkelijk uitgerust worden met de TFI.
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Sjorbanden volgens EN 12195-2

ABS 5t

haak  LC

[daN]

 LC

[daN]

 LC

[daN]

STF voorspankracht

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte lG

[m]

 vast uiteinde
FE

[m] 

bestelnr.

5t, eendelig, ongecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0090

5t, tweedelig, ongecoat
A 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0091
B 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0092
C 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0093
D 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0094

5t, eendelig, gecoat
geen 5000 50 8,00 SSD61.0095

5t, tweedelig, gecoat
A 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0096
B 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0097
C 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0098
D 2500 5000 450 50 8,00 0,50 SSD61.0099

optionele uitrusting met TFI aan het vaste uiteinde SSD61.0100
optionle uitrusting met TFI aan het vaste uiteinde en TFI aan het losse uiteinde SSD61.0101

A Triangelhaak B Punthaak

C Karabijnhaak D Klauwhaak

Drukratel met ABS-functie
Lashing Capacity bij het om-
snoeren/vastbinden 5 t

ABS-drukratel voor 4/5t
 Optioneel ook met TFI  -
(Tension Force Indicator)
  Een individuele inweving of bedrukking is op  -
aanvraag mogelijk
Sjorbanden met ratel volgens   -
DIN EN 12195-2

Als het om zware lasten gaat, mag de laadbe-
veiliging niet in gevaar gebracht worden. De 
robuuste drukratels van SpanSet bieden hier in 
elk opzicht de juiste oplossing voor de beveiliging 
van de lading.

Zelfvergrendelende ratelhefboom 
Voor maximale veiligheid
De zelfvergrendelende ratelhendel 
zorgt ervoor dat de ratel achteraf niet 
weer kan openspringen. Zo hebt u ook 
grote voorspankrachten altijd onder 
controle. 

* Kan achteraf uitgerust worden met TFI!

*

Spannelement

! Standardlänge (lG)

SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

tweedelig

eendelig

1/2 Standaardlengte (IG)

Standaardlengte (IG)

Verbindingselement (VE)

vast uiteinde (FE) los uiteinde (LE)

Ratelspanner

Ratelspanner

Verbindingselement (VE)

Optioneel ook met Tension Force (span-
kracht) Indicator
TFI, voor een optimaal gebruik 
van uw sjorbanden met maximaal 
prestatievermogen. Het is als optie 
voor elk ABS-spanelement beschikbaar. Deze 
aanduiding van de voorspanning maakt het u 
gemakkelijker om de bereikte voorspankracht te 
meten en bij een controle te staven.
De nieuwe triangelhaak kan achteraf gemakkelijk 
uitgerust worden met de TFI.



165

BEVEILIGING VAN DE LADING

Sjorbanden volgens EN 12195-2

2.000/35
1.000/25

Drukratel voor 1t – robuust, 
met brede handgreep

A Klauwhaak B Triangel met boutgat C Punthaak D Karabijnhaak

 Ratel met robuuste epoxyharscoating -
 Extra brede ratel -
Band geappreteerd of gecoat -
 Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2 -
Individuele bedrukking mogelijk -

haak capaciteit 

 LC

[daN]

capaciteit LC

[daN]

capaciteit LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte lG

[m]

bestelnr.

2t, eendelig, geappreteerd
geen 2000 35 4,00 SSD61.0120

2 t, tweedelig, geappreteerd
A 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0121
B 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0122
C 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0123
D 1000 2000 440 35 4,00 SSD61.0124

haak capaciteit 

 LC

[daN]

capaciteit LC

[daN]

capaciteit LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte lG

[m]

bestelnr.

1 t, eendelig, geappreteerd
geen 1000 25 4,00 SSD61.0140

1 t, tweedelig, geappreteerd
A 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0141
B 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0142
C 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0143
D 500 1000 210 25 4,00 SSD61.0144

Drukratel voor 2t – robuust, 
met bijzonder brede hand-
greep

A Karabijnhaak B Punthaak C Klauwhaak D Luskram

 Ratel met robuuste expoxyharscoating -
Extra brede handgreep voor bijzonder goede  -
ergonomie
 Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2 -
 Individuele bedrukking mogelijk -

Drukratel voor 2t

Drukratel voor 1t
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Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

Spanfix-sjorband 10t

Ergo trekratel voor 5t

Spanfix-sjorband 5t

01035

Geel verchroomde ratel -
Slijtvaste sjorband -
Gecontroleerde kwaliteit -
Optioneel met TFI 500 (Tension Force Indicator) verkrijgbaar, daardoor kan een  -
voorspankracht van 500 daN verkregen en aangetoond worden (zie TFI 500)

haak capaciteit  LC

[daN]

capaciteit  LC

[daN]

band-
breedte

[mm]

spanfix-
sjorband 5t

lG
[m]

vast 
uiteinde

FE
 [m]

bestelnr.

10t, tweedelig, geappreteerd
A 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0160
B 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0161
C 5000 10000 75 4,00 0,7 SSD61.0162

B Triangel

A Punthaak

A Punthaak

C Karabijnhaak

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

lengte 
lG

[m]

lengte  
vast 

uiteinde
FE
[m]

bestelnr.
 

5 t, eendelig, geappreteerd
geen 5000 50 8,00 SSD61.0200

5 t, tweedelig, geappreteerd
A 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0201
B 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0202
C 2500 5000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0203

met TFI 500
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0204
B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0205
C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0206

haak  capaci-
teit  LC

[daN]

capaciteit 
LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

stand-
aard-

lengte lG

[m]

lengte 
vast 

uiteinde
FE
[m]

bestelnr.

5 t, tweedelig, geappreteerd
A 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0180
B 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0181
C 2500 5000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0182

optionele uitrusting met TFI aan het vastdeel SSD61.0183
optionele uitrusting met TFI aan het vastdeel en TFI aan het losdeel SSD61.0184

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

Optioneel met aanduiding van de voorspanning TFI 750 (Tension Force  -
Indicator), daardoor kan een voorspankracht van 750 daN verkregen en 
aangetoond worden (zie optionele uitrusting)
Sjorband met ratel volgens DIN EN 12195-2 -
 Een individuele bedrukking is op aanvraag mogelijk -

A Punthaak

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

08022

Geel verchroomde ratel -
Slijtvaste sjorband -
Gecontroleerde kwaliteit -



167

BEVEILIGING VAN DE LADING

Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

Geel verchroomde ratel -
Slijtvaste sjorband -
Optioneel met TFI 500 (Tension Force Indicator) verkrijgbaar, daardoor kan een  -
voorspankracht van 500 daN verkregen en aangetoond worden (zie TFI 500)
Gecontroleerde kwaliteit -

Geel verchroomde ratel -
Slijtvaste sjorband -
Gecontroleerde kwaliteit -

A Punthaak

B Karabijnhaak

C Klauwhaak

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capa-
citeit 

LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

lengte 
lG

[m]

vast  
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

4 t, eendelig, geappreteerd
eendelig 4000 50 8,00 SSD61.0220

4 t, tweedelig, geappreteerd
A 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0221
B 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0222
C 2000 4000 350 50 8,00 0,50 SSD61.0223

met TFI 500
A 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0224
B 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0225
C 2000 4000 500 50 8,00 0,50 SSD61.0226

08024

A Punthaak

A Punthaak

B Klauwhaak

B Klauwhaak

C Karabijnhaak

C Karabijnhaak

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capa-
citeit 

LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

stand-
aard-
lengte 

lG
[m]

vast 
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

2t, eendelig, geappreteerd
eendelig 2000 35 4,00 SSD61.0240

2 t, tweedelig, geappreteerd
A 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0241
B 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0242
C 1000 2000 260 35 4,00 0,30 SSD61.0243

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capa-
citeit 

LC

[daN]

voorspan-
kracht  STF

[daN]

band-
breedte

[mm]

stand-
aard-
lengte 

lG
[m]

vast 
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

1 t, eendelig, geappreteerd
geen 1000 50 4,00 SSD61.0260

1 t, tweedelig, geappreteerd
A 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0261
B 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0262
C 500 1000 210 50 4,00 0,30 SSD61.0263 07070

Geel verchroomde ratel -
Slijtvaste sjorband -
Gecontroleerde kwaliteit -

Spanfix-sjorband 4t

08016

Spanfix-sjorband 2t

Spanfix-sjorband 1t
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Spanfix-sjorbanden volgens EN 12195-2

haak capaci-
teit  LC

[daN]

capaci-
teit  LC

[daN]

capaciteit  LC 
toegelaten 
spankracht 

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte

lG

[m]

vast  
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

0,5 t, eendelig, geappreteerd
eendelig 500 35 4,00 SSD61.0300

0,5 t, tweedelig, geappreteerd
A 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0301
B 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0302
C 250 500 35 4,00 0,30 SSD61.0303

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte

lG

[m]

vast  
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

0,5 t, eendelig, geappreteerd
eendelig 800 25 4,00 SSD61.0280

0,5 t, tweedelig, geappreteerd
A 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0281
B 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0282
C 400 800 25 4,00 0,30 SSD61.0283

A S-haak

B Punthaak

C Karabijnhaak

07068

haak capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

capaci-
teit LC

[daN]

band-
breedte

[mm]

standaard-
lengte

lG

[m]

vast 
uiteinde

FE

[m]

bestelnr.

0,25 t, eendelig, geappreteerd
eendelig 250 25 4,00 SSD61.0320

0,25 t, tweedelig, geappreteerd
A 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0321
B 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0322
C 125 250 25 4,00 0,30 SSD61.0323

B S-haak

A Klauwhaak

C Lusklem
01021

B Karabijnhaak

A Punthaak

C Klauwhaak

Slijtvaste spanband -
Gecontroleerde kwaliteit -

Slijtvaste spanband -
Gecontroleerde kwaliteit -

07068

Slijtvaste sjorband -
Gecontroleerde kwaliteit -

Spanfix-sjorband 800kg

Klemgesp 500kg

Klemgesp 250kg
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Stapelkussen

AirflexPoly
AirflexPaper

Het stuwkussen AirflexPoly 
voor meermalig gebruik. Sluit 
uw tussenruimten.

Stuwkussen van Airflex Paper. 
Om openingen tijdens de 
lading voordelig en efficiënt 
op te vullen.

Afmetingen en gegevens op aanvraag. 

Perfecte stabilisatie van het transportgoed  -
door het opvullen van de tussenruimtes over 
grote oppervlakken met een vaste vorm.
De uiterst robuuste geweven en gecoate  -
polypropyleen stuwzakken kunnen gebruikt 
worden zonder extra bescherming van het 
oppervlak 
Tijdbesparend door de eenvoudige en veilige  -
ventieltechniek 
Voor een veelzijdig gebruik, dankzij een uniek  -
ventiel voor meermalig gebruik

Universeel bruikbaar voor vrachtwagens, en 
voor het vervoer per spoor of over zee
Het UV-bestendige AirflexPoly-stuwkussen kan 
als universele laadgoedzekering eenvoudig en 
doelmatig worden gebruikt en zorgt tevens voor 
een optimale stoot- en trillingsdemping. Ze zijn 
uitgerust voor een vuldruk van 0,08 tot 0,2bar 
en verhinderen daarmee doeltreffend dat de 
lading verschuift. Ook op plaatsen waar andere 
middelen al verstek laten gaan. Bovendien zijn ze 
geschikt voor transport door klimaatzones. Het is 
zelfs mogelijk ze over hoeken te gebruiken, zonder 
extra bescherming van het oppervlak.

Eenvoudig te gebruiken - en geschikt voor 
meermalig gebruik!
De combinatie van AirflexPoly stuwkussens met 
verschillende vuladapters verhoogt uw rende-
ment: u kunt kiezen tussen kussens voor eenmalig 
of voor meermalig gebruik. 

Vooral het unieke ventiel voor meermalig gebruik 
is aan te bevelen vanwege de veilige bajonet-
adaptersluiting en de extra grote luchtopening 
die zorgt voor meer efficiëntie bij het vullen en 
aflaten.

Optimale ladingzekering – universeel bruik- -
baar
Perfecte stabilisatie van het transportgoed  -
doordat de ruimten tussen de ladingdelen over 
grote vlakken vormvast worden opgevuld
Hoge belastbaarheid door bijzonder stabiel  -
krachtpapier
Tijdbesparend en efficiënt gebruik van stuw- -
kussens

Universeel bruikbaar voor trucks, contai-
ners, transport per spoor of over zee
Universele en voordelige laadgoedzekering, 
gemakkelijk en doelmatig in het gebruik, met een 
optimale stoot- en trillingsdemping. Ze vullen 
openingen tussen de ladingstukken op en zijn voor 
max. 0,6bar bedoeld. Zo verhinderen ze doeltref-
fend dat de lading verschuift of kantelt en kan dure 
transportschade worden vermeden.

Wat is het AirflexPaper stuwkussen?
Het AirflexPaper stuwkussen bestaat uit een 
luchtdichte binnenfolie in polyethyleen die van 
een ventiel is voorzien. Deze wordt door één 
of meerdere lagen Airflexpapier omgeven. Als 
AirflexPaper van het juiste formaat op de juiste 
plaats tussen de lading wordt aangebracht en 
met lucht wordt gevuld, zorgt dit ervoor dat de 
lege ruimte tussen de geladen stukken wordt 
opgevuld. Zo kan de lading niet verschuiven.

Snel en veilig, voor meer veiligheid.
Het vullen van het AirflexPaper-stuwkussen 
neemt weinig tijd in beslag.
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Ladingzekeringsnetten
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

PaXafe netmodule 

Geknoopt afdeknet met 
DEKRA-certificering. Flexibele 
zekering met PE-netten.

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor personenwagens 
en bedrijfswagens

PaXafe netmodule
De PaXafe ladingzekeringsnetten bieden u 
veiligheid waarop u kunt vertrouwen. Ze zijn door 
BG gecertificeerd en zijn van een vast aangenaaid 
label met de kenmerken voorzien.
De robuuste PaXafe-ladingzekeringsnetten voor 
personenwagens en bedrijfswagens zijn bedoeld 
voor belastingen tot LC (sjorcapaciteit) 800daN. 
Met de PaXafe-netten vormt u laadeenheden en 
verkrijgt u zo een vormvaste ladingzekering.
De PaXafe-netten voor personenwagens en be-
drijfswagens zijn in twee formaten en met twee 
maaswijdten verkrijgbaar.

Materiaal: geconfectioneerde gordelband  -
25mm
Maaswijdte: 50/125mm -
Kleur: zwart -
Compl. set incl. 4 klemgespen om het net snel  -
en eenvoudig aan te brengen
Temperatuurbereik:   -
van -40°C tot +100°C
Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet  -
en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
DIN EN 12195-2,   -
VDI 2700 Bl. 3.3

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor bestelwagens

PaXafe netmodule
Vandaag moet u kleine pakketten vervoeren, 
morgen motorblokken, overmorgen pallets met 
bakken - bestelwagens zijn extreem flexibel wat 
het type lading betreft. Bovendien zijn ze uiterst 
wendbaar, zodat hun laadgoed dynamisch sterk 
wordt belast. Om de lading te zekeren hebt u dus 
passende zekeringsmiddelen nodig die aangepast 
zijn aan de lading. 
Wij bieden u de optimale oplossing:  
BG-gekeurde PaXafe ladingzekeringsnetten voor 
bestel- en vrachtwagens.

Materiaal: geconfectioneerde sjorband 25mm -
Maaswijdte: 200mm -
Kleur: oranje -
Complete set inclusief spreidstang, 4 klem- -
gespen om het net snel en eenvoudig aan te 
brengen
Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C -
Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet  -
en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3 -

12008 12008

PaXafe afdeknetten
De PaXafe afdeknetten bieden veiligheid waarop 
u kunt vertrouwen. Ze zijn daarom DEKRA-
gecertificeerd en zijn van een vast aangenaaid 
label met de kenmerken voorzien. De robuuste 
PaXafe-afdeknetten zijn in verschillende formaten 
verkrijgbaar. Ze hebben een knoopvastheid van 
74,25kg en een statische maasbreukvastheid van 
200kg. Of het nu gaat om een bedrijfswagen, een 
aanhanger, een wagen met laadbak of een contai-
ner, met de PaXafe-netten rijdt u veilig.

Materiaal: gevlochten polyethyleen -
Geknoopt, maaswijdte: 45mm -
Randafwerking: 8mm -
Kleur: Groen, wagennet: Zwart -
Materiaaldikte: ca. 2,5mm -
Temperatuurbereik:   -
van -85°C tot +90°C
Volgens EN 12195 en VDI 2700  -
Door DEKRA gecertificeerd als afdek net en  -
met het overeenkomstige label gekenmerkt 
Verpakt in een folietas met DEKRA-certificaat,  -
de technische specificaties en de gebruiks-
aanwijzingen.
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Ladingzekeringsnetten
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3

PaXafe netmodule 

Vraag onze prospectus van PaXafe aan!

12008 12009

12008

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor vracht- en bestel-
wagens 

 Materiaal: geconfectioneerde sjorband 25mm -
 Maaswijdte: 200mm -
Kleur: oranje -
Complete set incl. spreidstang, 4 klemgespen  -
om het net snel en eenvoudig aan te brengen
Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C -
Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet  -
en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3 -

Koeriers-, Expres- en pakketdiensten (KEP) heb-
ben geen tijd te verliezen.  
De levering van de pakketten heeft prioriteit en 
de deadlines moeten worden gehaald. Om te 
vermijden dat dit ten koste van de veiligheid van 
de lading gaat, heeft SpanSet PaXafe-netten voor 
KEP-wagens ontwikkeld. 

Een door BG gekeurd ladingzekeringsnet dat 
zowel bruikbaar is om laadvlakzones te scheiden 
als voor het versjorren van grote, omslachtige 
ladingen.

Flexibiliteit als veelzijdigheid nodig is.
Ladingen voor vracht- en bestelwagens zijn altijd 
verschillend en het formaat van de ladingstuk-
ken is niet te voorspellen. De middelen voor de 
ladingzekering moeten daarom zo flexibel zijn dat 
kleine pakjes net zo goed worden gezekerd als 
grote pallets of stukgoederen. 

BG-gekeurde ladingzekerings-
netten voor vrachtwagens

Materiaal: geconfectioneerde sjorband 50mm -
Maaswijdte: 250mm -
Kleur: oranje -
Complete set incl. spreidstang, klemgespen  -
om het net snel en eenvoudig aan te brengen
Temperatuurbereik: van -40°C tot +100°C -
Door BG gecertificeerd als ladingzekeringsnet  -
en met het overeenkomstige label gekenmerkt 
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3 -

Universele ladingzekering
PaXafe vrachtwagennetten zijn universele 
afdeknetten waarmee de ladingdelen of ladingen 
op pallets kunnen worden gezekerd. De PaXafe 
vrachtwagennetten beschikken over een sjor-
kracht LC van 3000 daN. Per bevestigingspunt 
op het net kan tot 1600daN sjorkracht worden 
uitgeoefend. 
De PaXafe-netten zijn geschikt om de lading 
vormvaste en stevige ladingzekering te verschaf-
fen. Met de bijbehorende spreidstangen kan de 
lading bijzonder gemakkelijk en snel vormvast 
worden gezekerd. Ook als een ruimte tussen 
de lading en de voorkant van de wagen open is 
gebleven. 
De snelspangordels bij de vrachtwagennetten 
zijn robuuste ratelsjorbanden van 50mm, met een 
lengte van 2m, zodat de eenheid stevig wordt 
vastgesjord.

Flexibele aanpassing
De PaXafe netten zijn in de lengte universeel 
aanpasbaar. Daartoe kunnen de uitbreidingsnet-
ten met verschillende lengten met de betref-
fende basisnetten worden gecombineerd. Dit is 
probleemloos mogelijk door karabijnhaken die in 
driehoeken aan het basisnet worden vastgehaakt. 
Zo kan het netoppervlak met 50% tot 100% 
worden vergroot.

Etiket



172

BEVEILIGING VAN DE LADING

Beveiliging lading voor huifwagen

TruXafe

TruXafe – beveiliging van de 
lading voor vrachtwagen met 
schuifzeilen volgens StVO§22

standaardlengte 
[mm]

hoogte
[mm]

diepte
[mm]

gewicht
[kg]

puntlast
[daN]

vlaklast 
[daN] 

lengte kopstuk 
[mm]

bestelnr.

3.050 175 35 11,7 400 800 275 SSD62.0001

Zijwanden stabiliseren: dit betekent voor de 
TruXafe-insteeklatten dat ze tot vier keer meer 
last opvangen dan de klassieke insteeklatten. 
Concreet kan dat een puntlast van 400 daN 
en een vlaklast van 800 daN zijn. Daarbij is de 
robuuste alu-insteeklat met slechts 11,7kg voor u 
gemakkelijk hanteerbaar. En dankzij de verstel-
bare en schroefbare kopstukken (die in de rongo-
peningen aangebracht worden), kunnen ze ook in 
de lengte aan uw opbouw aangepast worden. 

Ultrastevige insteeklat

KopfstückKopfstück

Standardlänge

Kopstuk Kopstuk

Standaardlengte 

Sinds 2006 gelden verscherpte voorschriften voor 
de beveiliging van ladingen. Nu hebt u middelen 
voor de beveiliging van ladingen nodig waarop u 
100% kunt vertrouwen: ons modulaire TruXafe-
systeem.

Reglementair zekeren
TruXafe is een veilige en voordelige oplossing als 
het om de naleving van §22 StVO en van VDI-Ri  
2700 gaat. Daardoor wordt de verantwoorde-
lijkheid voor voertuigeigenaren, transporteurs 
en verladers nog groter. De stevigheid van de 
opbouw van huifwagens is gedefinieerd in de DIN 
EN 12642 (jan. 2007). Hiermee is de veiligheid 
van de lading nog niet geregeld. Dit volledige 
pakket zekert u met TruXafe.

Uiterst efficiënt
Praktijkgericht, licht gewicht en robuust - dit zijn 
allemaal kenmerken van de TruXafe systeem-
componenten. Daartoe behoren de aluminium 
dwarsbalken, insteeklatten en sjorbanden. Bijna 
alle ladingen worden met deze drie componen-
ten gezekerd volgens de nieuwste technieken, 
zoals vaten, big bags, dranken, octabins of 
rollen hygiënepapier. Om de doeltreffendheid te 
optimaliseren, kunt u gebruik maken van extra 
veiligheidselementen zoals onze stuwkussens of 
de antislipmat SpanSet Grip.

Door DEKRA gecertificeerd.
Met TruXafe kunt u zeker zijn dat u aan alle 
voorschriften van het wegverkeer voldoet. Dat 
garanderen u tests die we door DEKRA in reële 
omstandigheden lieten uitvoeren, en de certifice-
ring die daarop volgde.

Economische transportoplossing.
Wie al kennis gemaakt heeft met de onbetrouw-
bare en dure beveiliging van ladingen, zal TruXafe 
niet alleen als wettelijke transportoplossing, 
maar ook als voordelige oplossing waarderen. De 
systeemcomponenten zijn snel samen te stellen, 
eenvoudig te monteren en houden jarenlang 
stand onder een ruw alledaags transport.

Veiligheid voor mensen en lading
Aangezien TruXafe de opbouwstevigheid van 
huifwagens duidelijk verbetert, kunt u rekenen 
op verbeterde rij-eigenschappen. Dit komt de 
veiligheid ten goede. Bovendien worden de on-
derhoudskosten voor schuifdaken en deurportalen 
in de achterwand gereduceerd.
 
TruXafe is door DEKRA gecertificeerd

Palletgoederen, vaten, big bags -
Tissue Papier - Rollen zacht papier -
Dranken op Europallets -
Opbouwtypes -
 Wisselreservoirs pallets 800x1200-1000x1200 -
Drankkisten, vaten 30m + 50l -
Karton IBC octabin op CP3 -
Palletgoederen  600x800 - 1200x800 -
 In zakken verpakte goederen op industriële  -
pallets CP1, CP2, CP3, CP7
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Beveiliging lading voor huifwagen

TruXafe

DEKRA-gecertificeerd.  
TruXafe sperbalken als 
versterking.

standaardlengte 
[mm]

hoogte
[mm]

diepte
[mm]

gewicht
[kg]

vlaklast
[daN]

bestelnr.

2.540 127 80 11,8 2.500 SSD62.0020

standaardlengte* 
IG
[m]

gewicht 
voor IG

[kg]

verbindingsele-
menten (VE)**

capaciteit  
LC

[daN]

standaard-
lengte FE

[m]

bandbreedte 

[mm]

VE bestelnr.

3,5 1,8 A 1.500 0,3 35 2 SSD62.0040
3,5 1,5 A+B 1.500 0,3 35 2 SSD62.0041
3,5 3,4 A 2.500 0,5 50 2 SSD62.0042
3,5 3,5 A+B 2.500 0,5 50 2 SSD62.0043
3,5 3,1 A+A 2.000 0,25 45 2 SSD62.0044

Diagonale sjormethode met 
TruXafe

TruXafe ProTruXafe Pro

TruXafe diagonale sjormethode

TruXafe sperbalken

standaardlengte compleet
[mm]

capaciteit  LC
[daN]

totaal gewicht
[kg]

breedte gordel
[mm]

bestelnr.

4.200 2.500 5,0 50 SSD62.0060

* Speciale lengtes op aanvraag
** Maten en details over de verbindingselementen onder www.spanset.de

De laatste stap naar optimalisering van uw 
ladingbeveiliging neemt u met de diagonale 
TruXafe-sjorbanden. Ze kunnen eenvoudig bo-
venaan het standaard inhaakoog van de sperbalk 

Bij enkele nieuwe wagens die gecontroleerd 
worden volgens DIN EN 1264 code XL volstaat 
de stevigheid van de rongen soms niet om de 
ladingen aan de zijkanten te ondersteunen. Dat is 
precies de bedoeling van TruXafe-Pro. Deze spe-
ciale sjormethode omvat twee tegenoverliggende 
rongen en spant die tegenover elkaar aan. Het 
effect! Dwarskrachten die op een rong inwerken, 
worden op de tegenoverliggende rong afgeleid.

Naast de insteeklatten geeft u een lading met de 
TruXafe dwarsbalk extra steun. Ze zijn tot 2.500 
daN belastbaar. De nauwelijks 12kg wegende 
balken worden gewoon met de haakeinden in 
de rasteropening van de zijbalken gehangen. 
Daarmee zorgt u voor een krachtoverdracht op de 
insteeklatten aan beide kanten van het voertuig.

Snel geïnstalleerd  -
Zekert de laadgewichten tot 2t per 1m2  -
opbouwlengte
Voldoet aan alle vereisten van de § 22 StVO -

*Klemslot diagonale sjorband 
SpannelementVerbindungselement (VE) Verbindungselement (VE)

Festende (FE) Losende (LE)

Standardlänge (lG)

Verbindingselement (VE)

Vast einde Los einde

Verbindingselement (VE)Ratelspanner

Standaardlengte

Zurröse Zurröse

Hakenende Hakenende

Standardlänge

Haakuiteinde

Standaardlengte
Trekoog Trekoog

Haakuiteinde

bevestigd worden en onderaan in het sjorpunt 
of aan de buitenkant van het laadvlak. Als ze 
diagonaal gespannen zijn, leiden ze de zijwaartse 
lasten in de vloer van het voertuig af en ontlasten 
ze zo de insteeklatten en rongen. 

1

1

2

2
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Eenmalige transportbeveiliging

EasyLash

beschrijving voor max. 
bandbreedte

[mm]

afmetingen

[mm]

gewicht

[kg]

geïntegreerde 
snij-eenheid

bestelnr.

handmatige spanner 50 320 × 185 x 105 2,6 Ja SSD63.0020
handmatige spanner 40 330 x 180 x 95 2,5 Ja SSD63.0021

handmatige spanner 25 320 x 185 x 105 1,5 Ja SSD63.0022

Spannen en snijden met één apparaat
Om de nodige voorspankracht te bereiken, is een 
betrouwbare bandspanner nodig. Bij sjorbanden 
met ratel zijn de spanelementen ingebouwd - 
daarom zijn ze voor de export te duur. In het Easy-
Lash-systeem blijft de bandspanner ter plaatse en 

gaat alleen de band op reis. Een investering die 
snel rendeert.

Onze bandspanners zijn geschikt voor band-
breedtes tot 25, 40 of 50mm.

Mechanische EasyLash band-
spanner. Spannen en snijden 
met één apparaat.

Gering gewicht, ideaal alternatief voor stalen  -
banden 
Eenvoudig te hanteren  -
Gecontroleerde kwaliteit, voldoet aan de norm  -
BN 918 090
Helpt om fouten tijdens gebruik te vermijden -

EasyLashtex – Geweven sjor-
band. Wereldwijd gebruik.

omschrijving band-
breedte

[mm]

systeemster-
kte

[daN]

met bandgespen VE

[Zak]

inhoud 
per zak

[m]

gewicht 
per VE

[kg]

bestelnr.

EL 25 MBL 25 1100 B8, 80005, 1422 1 400 10,5 SSD63.0001
EL 35 MBL 35 3000 BF 10, 80009 1 300 21,5 SSD63.0002
EL 40 MBL 40 5000 01436 1 200 20,2 SSD63.0003

EL 49 MBL* 49 1900 01950, 80010 1 300 12,0 SSD63.0004
EL 49 MBL* 49 4800 80010, 1421 1 200 18,9 SSD63.0005

* Let op systeemsterkte van de band!

Geschikt voor het transport per container,  -
spoor en schip wereldwijd
Minimaal risico op verwondingen -
Beschermt kwetsbare goederen -
Weerbestendig en corrosievrij -
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Eenmalige transportbeveiliging

EasyLash

Optimaliseer de laadbeveiliging door gebruik te 
maken van slipremmende matten, zie catalogus 
pagina’s 166-167 of kantbeschermingsproducten, 
zie catalogus pagina’s 178-179. Of neem contact 
met ons op.

Voorbeeld van de geleiding van de gordel door 
de gesp:

80009

B8

1421*

80010

01950

BF 101422*

01436

EasyLash Gespen – veiligheid 
ook op lange trajecten

type sluitge-
spen

geschikt voor 
bandtype

systeem-
sterkte
[daN]

band-
breedte

[mm]

oppervlak
coating

verbindings-
element  VE

[Doos]

gewicht 
per VE

[kg]

bestelnr.

B8 EL 25 MBL 1100 25 verzinkt 500 18,0 SSD63.0040
80005 EL 25 MBL 1100 25 verchroomd 300 16,2 SSD63.0041
1422* EL 25 MBL 1100 25 gepoedercoat 200 6,0 SSD63.0042
BF 10 EL 35 MBL 3000 35 gefosfateerd 125 11,2 SSD63.0043
80009 EL 35 MBL 3000 35 verchroomd 100 10,5 SSD63.0044
01436 EL 40 MBL 5000 40 verchroomd 40 11,2 SSD63.0045
01950 EL 49 MBL 1900 49 gepoedercoat 50 1,2 SSD63.0046
80010 EL 49 MBL 1900/4800 49 verchroomd 100 18,0 SSD63.0047
1421* EL 49 MBL 4800 49 verchroomd 100 23,0 SSD63.0048

Palleteernaald voor alle 
EasyLash-banden

omschrijving geschikt voor bestelnr.

Palleteernaald alle EasyLash-banden SSD63.0060

Met dit praktische hulpmiddel wordt de laad-
beveiliging op pallets aanzienlijk versneld. U 
klemt de zekeringsbanden aan de punt van de 
naald vast. Dan kunt u de naald met band snel en 
probleemloos onder de pallets steken. U verliest 

geen tijd meer door banden die u moeizaam onder 
de pallet moet zoeken.

* Lusgesp
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SpanSet grip antislipmat

Grip

Als de lading begint te verschuiven, heeft de 
laadbeveiliging gefaald. Wegslippende lasten zijn 
moeilijk tegen te houden, oncontroleerbaar en 
kunnen schade veroorzaken. De antislipmatten 
van SpanSet reduceren dit gevaar aanzienlijk - 
met geringe moeite.

Een verhoogde wrijvingscoëfficiënt
Met de antislipmat SpanSet Grip verhoogt u – 
afhankelijk van de materiaalcombinatie tussen 
vrachtgoed en voertuigvloer - de glijwrijving. 
U verhindert zo dat de lading wegglijdt. Deze 
methode is door TÜV Rheinland gecontroleerd 
en gecertificeerd. We zullen met genoegen ook 
andere materiaalcombinaties onderzoeken als het 
opdrachtvolume deze onderzoeken economisch 
verantwoord maakt.

Juist materiaal
Sterk gecompacteerd volrubber met gesloten 
oppervlaktestructuur - dit maakt onze antislipmat 
zo doeltreffend. Zo ontstaat ook geen “kogella-
gereffect” waarbij rubberdelen uit granulaatmat-
ten uitbreken die dan tussen de lading en de mat 
schuiven en zo de wrijvingswaarde verminderen.

Efficiënter laden 
Minder slipgevaar betekent voor u: gewoon onder 
de last leggen en zo bij het neersjorren beduidend 
minder andere middelen voor de lastbeveiliging 
gebruiken. U kunt veel efficiënter laden en spaart 
tijd en geld. Vooral omdat SpanSet Grip meerdere 
keren gebruikt kan worden.

Dunne mat, maar bijzonder doeltreffend
Met de antislipmatten die maar 2mm dik zijn, 
vermijdt u in bijna alle transportgevallen het 
gevaar dat de last wegglijdt. Voor bijzonder zware 
lasten bieden wij de SpanSet Grip echter ook aan 
met een dikte van 9,5mm. Zo vermijdt de mat 
ondanks de sterke comprimering dat er ook maar 
iets begint te glijden. 

Slechts dat wat nodig is
De antislipmat is bijzonder efficiënt omdat ze 
gelegd wordt op de plaats waar het contact 
tussen de vracht en het laadvlak onderbroken 
moet worden. Bij pallets volstaan twee smalle 
stroken, bij een motorblok volstaat een mat onder 
het onderdeel dat het laadvlak raakt. Zo zijn soms 
kleine uitgesneden delen voldoende om het vol-

De antislipmat
Slechts 2 mm tot de optimale 
beveiliging van de lading

 op nat oppervlak met SpanSet grip
 op droog oppervlak met SpanSet grip
 op nat oppervlak zonder SpanSet grip
 op droog oppervlak zonder SpanSet grip

Wrijvingswaarde in het voor-
beeld van de uitvoering van 
9,5mm

De glijwrijvingswaarden van SpanSet Grip zijn 
voor de meest gangbare materiaalcombinaties 
door TÜV Rheinland gecontroleerd en gecertifi-
ceerd.
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ledige vrachtgoed tegen verschuiven te zekeren. 
Vandaar dat u de matten van SpanSet Grip niet 
alleen in standaardmaten kunt verkrijgen, maar 
op verzoek ook in speciale formaten.

Optimale aanvulling bij het vlaksjorren -
Meermaals bruikbaar -
Wrijvingscoëfficiënt µ > 0,6* -
Hoge resistentie tegen bedrijfsstoffen -
Hoge stevigheid, zelfs bij  -
mechanische belasting
Individuele formaten door   -
eigen versnijding
Gemakkelijke hantering -
SpanSet Grip voldoet aan de   -
VDI-richtlijn 2700 en volgende

 
* Bij de door ons gedefinieerde materiaalcombi-
naties. We zullen voor u graag andere combina-
ties onderzoeken.
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SpanSet grip antislipmat

Grip

Bij de laadbeveiliging door krachtsluiting geldt: 
hoe hoger de wrijving tussen lading en laadvlak, 
des te minder sjorband u nodig hebt. Zonder 
gebruik van antislipmatten is het meestal niet 
mogelijk om de last tijdens neersjorren op een 
voordelige manier te zekeren. 
 
Daarom hebben we met SpanSet Grip een anti-
slipmat ontwikkeld waarmee u de wrijvingscoëf-
ficiënt tot 0,6 verhoogt. Zelfs een wrijvingscoëffi-
ciënt van 1,0 is mogelijk - bij een vlakpersing van 
1-20t/mm2 met de mat van 2mm resp. bij 10-40t/
mm2 met de mat van 9,5mm. Deze waarden zijn 
gecontroleerd en gecertificeerd.

Op verzoek ontvangt u van ons een kopie van 
de certificering. Als u deze handleiding of de 
Grip-handleiding meeneemt in uw voertuig kunt u 
altijd aantonen dat u reglementair laadt en dat u 
de maatgevende VDI-richtlijn 2700 en volgende, 
blad 15 volledig nageleefd hebt.

SpanSet Grip is dus een ideale aanvulling bij het 
vlaksjorren. De antislipmat is ongevoelig voor (en 

SpanSet Grip-S – pasvormen

SpanSet Grip-C – Pasvorm

Voor een aanvraag voor SpanSet Grip als rolpro-
duct hebben we volgende informatie nodig:

 Grip S  Grip C

Kopieer de pagina, vul de maten in en stuur ze 
ons per fax door. U ontvangt per kerende post een 
vrijblijvend aanbod.

omschrijving stevigheid
[mm]

formaat 
[mm]

gewicht
[kg]

bestelnr.

RH-200x200x2/S 2,0 200 x 200 0,09 SSD64.0001
RH-5000x266x2/S 2,0 5.000 x 266 2,97 SSD64.0002
RH-200x200x9/S 9,5 200 x 200 0,41 SSD64.0003

RH-5000x266x9/S 9,5 5.000 x 266 13,74 SSD64.0004

RH-20000x150x2/SP 2,0 20.000 x 150 6,70 SSD64.0020

omschrijving stevigheid
[mm]

formaat 
[mm]

gewicht
[kg]

bestelnr.

RH-200x200x2/C 2,0 200 x 200 0,12 SSD64.0040
RH-5000x250x2/C 2,0 5.000 x 250 3,75 SSD64.0041
RH-200x200x9/C 9,5 200 x 200 0,54 SSD64.0042
RH-5000x250x9/C 9,5 5.000 x 250 17,25 SSD64.0043

 materiaaldikte 2mm

 breedte (max. 1067mm)

 lengte (lopende m, rolprodukt)

 materiaaldikte 9,5 mm

 breedte (max. 1245 mm)

 lengte (lopende m, rolprodukt)

dus bestand tegen) bedrijfsstoffen en is gemakke-
lijk te reinigen. En hoewel ze relatief dun en licht 
is, kunt u zelfs bij een continue belasting op haar 
stevigheid vertrouwen en kunt u haar meermaals 
gebruiken.

SpanSet Grip-S
De Premium-antislipmat heeft uitstekende 
eigenschappen op het gebied van stevigheid en 
de wrijvingscoëfficiënt. Ze vertoont een licht 
gestructureerd oppervlak. Met een stevigheid van 
5N/mm2 en een Shore-hardheid in het bereik van 
80° biedt de antislipmat een goede weerstand 
tegen scheuren en is ze dus bijzonder slijtvast. 
Ook wat betreft de drukvastheid, 500
t/m2 en de wrijvingswaarde, volgens de materi-
aalcombinatie en de randvoorwaarde bij μ 0,8 tot 
1,2, verlegt SpanSet Grip-S de grenzen. De Span-
set Grip-S is speciaal geschikt voor het zekeren 
van papierrollen. De eigenschappen betreffende 
de wrijvingscoëfficiënt zijn opgedrukt en bij 
verkeerscontroles kan de correcte zekering van de 
lading dus perfect aangetoond worden. SpanSet 
Grip-S kan meerdere keren gebruikt worden.

SpanSet Grip-C
SpanSet Grip-C is de voordelige antislipmat 
voor het zekeren van ladingen. Ze vertoont een 
gewaarborgde wrijvingswaarde van µ > 0,6 en 
meer voor de meest gangbare materiaalcombina-
ties bij een nat en droog oppervlak. Ze is uiterst 
robuust, zodat ze ook meerdere keren gebruikt 
kan worden. 
Het indruk- of comprimeringsgedrag volgens VDI 
2700, blad 15 laat bij Grip C grote gewichten 
probleemloos toe.

SpanSet Grip-S – Pasvorm, met bedrukking, optimaal voor de papierindustrie

Antislipmat volgens VDI 2700
Bijzonder voordelig door 
meervoudig gebruik
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Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden 
met ratel

Hoekbeschermer

omschrijving VE bruikbare bandbreedte
max. [mm]

bestelnr.

SF-LSP beschermhoes Rol 5m 25 SSD69.0060
SF-LSP beschermhoes Rol 5m 35 SSD69.0061
SF-LSP beschermhoes Rol 5m 50 SSD69.0062
SF-LSP beschermhoes Rol 5m 75 SSD69.0063

Snijvorm SSD69.0064

De kwetsbare kant van de papierrol wordt 
door een holle lijst van de KaSiPlus optimaal 
be schermd. De bandgeleider over de naar 
binnen verschoven kantbescherming maakt een 
bijkomende ontlasting van de kant mogelijk en 
verdeelt de persdruk op het vlak over een groter 
oppervlak. Robuuste, verstevigde constructie, 

plaatsbesparend stapelbaar. Ideaal voor de 
beveiliging van staande en liggende papierrollen. 
Het toebehoren voor KaSiPlus is nieuw in het 
assortiment en bestaat uit een telescopische 
stang om KaSiPlus op de lading te positioneren 
en een rack voor plaatsbesparende opslag van de 
hoek voor de bescherming van de kanten.

Hoekbeschermer – en ideale 
bescherming voor de kwets-
bare kanten van papierrollen

Hoekbescher-
mer voor kan-
ten van rechte 
ladingen

slide protec-
tion bescherm-
hoes

Beschermhoes

Bijzonder voordelige hoekbeschermer voor  -
rechte ladingen 
Overdracht van de zekeringskrachten via grote  -
vlakken, zodat de kanten van de lading ontlast 
worden.

Gladde, gepolijste omleiding van de spanband  -
verbetert de overdracht van de zekerings-
kracht.
Ideaal voor rechte ladingen -

omschrijving gordelbreedte max. [mm] L x B x H [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Hoek voor bescherming van de kanten UWI 50 145 x 135 x 90 0,142 SSD69.0020

De beschermhoes sliP - slide protection voor de 
sjorband is bijzonder snijvast door de ultrasterke 
vezels. Op de ingeweven glijvlakken kan de 
sjorband zonder slijtage over de kanten van de 
lading schuiven.

Extreem snij- en slijtagebestendig  -
Eenvoudig te hanteren -

omschrijving gordelbreedte max. [mm] L x B x H [mm] gewicht [kg] bestelnr.

Hoek voor bescherming van de kanten KaSiPlus 55 200 x 150 x 145 0,278 SSD69.0001
KaSiPlus telescoopstang 0,359 SSD69.0002
KaSiPlus positioneerder voor telescoopstang 0,010 SSD69.0003
KaSiPlus rek 465 x 220 x 210 0,900 SSD69.0004

omschrijving lengte [mm] max. bandbreedte [mm] bestelnr.

sliP-beschermhoes, aan beide kanten met ingeweven glijvlakken 500 50 SSD69.0040
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Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden 
met ratel

max. band-
spanning 

[daN]

max. band-
breedte 

[mm]

max. banddikte
 

[mm]

afmetingen L x 
B x H 
[mm]

nauwkeurigheid

[daN]

gewicht

[kg]

bestelnr.

1000 55 4,5 220 x 115 x 95 ± 20 1,7 SSD69.0120

Meetapparaat voorspanning

Hoekbeschermer voor lange 
kanten. Zo wordt een losse 
lading tot een vast pakket 
gebundeld.

Meetapparaat om de voorspanning tijdens het 
sjorren vast te stellen. U hoeft alleen de vrije 
bandlengte op te geven, de rest gaat automa-
tisch. De bediening is dus kinderspel. Het geringe 
gewicht van 1,7kg draagt daartoe bij.

Hoge nauwkeurigheid van de aanduiding  -
Verlichte display -
Bandspanning in daN door grote cijfers -
De banddikte wordt automatisch gemeten -
Zwakke batterijspanning wordt gemeld -

Bijzonder robuust door de interne honingraats-
tructuur. De hoekbeschermer voor lange kanten 
uit PE (polyethyleen) is bestand tegen torsie en 
kan zelfs openingen tussen de lading overbrug-
gen. Ook geschikt voor kwetsbare laadgoederen 
zoals dakpannen, geschaafde houten balken, 
vaten op pallets enz.. De binnenste holle lijst in 
de hoekbeschermer beschermt de kanten van 
de lading, de grote kantafronding beschermt de 

sjorband en verhoogt de voorspankracht op basis 
van een betere krachtoverbrenging.

Gemakkelijk hanteerbaar door het grote  -
contactvlak, de beschermhoek valt niet
Geschikt voor alle bandbreedtes -
Willekeurig inkortbaar -
Bruikbaar bij -30°C tot 100°C -
LaWi type 1637 met bandgeleiding -

Sjorbandoproller
Bespaart tijd en materiaal -
Direct beschikbaar -
Geschikt voor alle sjorbandbreedtes -

Met de EasyRoll sjorbandoproller brengt u orde 
in uw sjormiddelen. Dit creëert ruimte en zo ligt 
de sjorband opgerold klaar voor het volgende ge-
bruik. Met de gemakkelijk te monteren basisplaat 
heeft EasyRoll zijn vaste plaats op het voertuig en 
is dankzij de afneembare sjorbandwikkelaar direct 
voor gebruik gereed.

bandbreedtes
[mm]

bestelnr.

25-75 SSD69.0100

type optimaal geschikt 
voor ratels

lengte*

[mm]

hoogte x breedte

[mm]

binnenste contact-
vlak
[mm]

gewicht**
ca.
[kg]

kleur bestelnr.

LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 800 210 x 120 180 x 90 2,0 zwart SSD69.0080

LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 1200 210 x 120 180 x 90 3,0 zwart SSD69.0081
LaWi 1636 Ergo ABS, ABS, Ergo 2400 210 x 120 180 x 90 6,0 zwart SSD69.0082
LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 800 140 x 100 120 x 80 1,1 rood SSD69.0083
LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 1200 140 x 100 120 x 80 1,63 rood SSD69.0084

LaWi 1637 Spanfix 5-/4-/2-/1-t 2400 140 x 100 120 x 80 3,25 rood SSD69.0085

  geleiding sjorband VE 4 SSD69.0086

* Let op een tolerantie van ± 20 mm! ** Gelieve rekening te houden met de gewichtstoleranties van 20%!
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP 
en 12-ICE

Als de aangegeven sjorhoeken veel veranderd 
worden, zijn bijkomende maatregelen nodig om 
de last te beveiligen (bv. een grotere kettingdikte, 
vlaksjorkettingen, houten begrenzingsstukken en/
of voorlegkeggen, wrijvingsverhogende materi-
alen).
Werkmachines kunnen met de voorbouwappa-
raten op de bak van de dieplader rusten. Trek de 
parkeerrem aan en schakel de versnelling in.

de waarden van 
de sjorkettingen 

gelden voor  
12-ICE en 10-VIP

LC-
sjor-

kracht
[daN]

max. laadgewicht in kg

(horizontale hoek β: 20-45° en gebruik van telkens 2 sjorkettingen in en tegen de rijrichting)

α: 0-30° verticale hoek α: 30-60° verticale hoek

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
VIP-VSK 6 3000 5200 7000 8700 10900 14500 21900 3800 5300 7500 10700 16000 26700
ICE-VSK 8 6000 10500 14000 17400 21800 29100 43900 7600 10700 15000 21400 32000 53400

ICE-VSK 10 10000 17500 23400 29000 36400 48600 73100 12800 17900 25000 35600 53400 89000
ICE-VSK 13 16000 28000 37500 46400 58200 77800 117000 20500 28600 40000 57100 85500 142400
VIP-VSK 16 20000 35000 46900 58100 72800 97300 146300 25600 35800 50000 71300 106900 178000

In ICE- en VIP-kwaliteit
Vele ideën vooraf

Diagonaal sjorren en vlaks-
jorren: Welke sjorketting bij 
welke lading? Diagonaal sjorren

wrijvingscoëfficiënt μ volgens VDI 2700-2

materiaalcombinatie droog nat vet
hout/hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,05-0,15

metaal/hout 0,20-0,50 0,20-0,25 0,02-0,10
metaal/lmetaal 0,10-0,25 0,10-0,20 0,01-0,10

Vlaksjorren

Waarden van de tabellen hebben betrekking op een veilige lading, vervoer over de weg, geen zekering van gecombi-
neerde ladingen

Let op!
Sinds 2001 geldt de norm EN 12195-3 voor 
sjorkettingen. Alle RUD-delen overtreffen de 
minimumvereisten. 
ICE-sjorkettingen tot 60% meer sjorkracht LC 
(daN) en VIP-sjorkettingen tot 30% meer sjor-
kracht LC (daN) dan kwaliteitsklasse 8. 

ICE-sjorketting = 

VIP-sjorketting = 

ICE- en VIP-kettingen onderschei-
den zich door hun kleuren:

de waarden van  
de sjorkettingen 

gelden voor  
12-ICE en 10-VIP

voor-
span-
kracht

noodzakelijk aantal RUD-sjorkettingen in de omspanning

(aantal sjorkettingen = Factor uit de tabel x laadgewicht in t)

α: 60-90° verticale hoek α: 30-60° verticale hoek

[daN] 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
VSK 6 1500 3,6 x 1,6 x 0,9 x 0,6 x 0,4 x 0,2 x 6,3 x 2,7 x 1,5 x 0,9 x 0,6 x 0,3 x 

ICE-VSK-8/10/13 2800 2,0 x 0,9 x 0,5 x 0,3 x 0,2 x 0,1 x 3,4 x 1,5 x 0,8 x 0,5 x 0,3 x 0,2 x
VSK 16 3600 1,5 x 0,7 x 0,4 x 0,3 x 0,2 x 0,1 x 2,6 x 1,2 x 0,7 x 0,4 x 0,3 x 0,2 x 
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Aanslagkettingen in kwaliteitsklasse 
12-ICE

Nominale diktes en meer sjorcapaciteit.
Door de grote stevigheid van het gepatenteerde 
ICE-materiaal lukte het voor het eerst om een an-
dere nominale dikte te gebruiken t.o.v. kwaliteits-
klasse 8. Een ICE-sjorketting vervangt daardoor 
een ketting van kwaliteitsklasse 8 van de daarop 
volgende nominale dikte. Een 12-ICE-sjorketting 
vertoont t.o.v. een ketting van kwaliteitsklasse 8 
bij eenzelfde nominale kettingdikte tot 60% meer 
sjorcapaciteit.

Veilig bewegen met innova-
ties: ICE-sjorkettingen – vele 
ideeën vooraf

De ICE-CURT-ratelspanner is het bijzondere 
hoogtepunt. Hij beschikt over een magnetisch 
hechtende sperkoppeling als beveiliging tegen 
losdraaien of mogelijke diefstal.

Voor de gebruiker betekent het gebruik van 
ICE-sjorkettingen aanzienlijk minder gewicht, een 
verbeterde ergonomie, het sneller aanbrengen en 
meer veiligheid.

Sperkoppeling open Sperkoppeling gesloten Sperkoppeling met diefstalbeveiliging

RUD werd bij de ESTA 
Award 2011 in de 
categorie “Safety” 
met zijn volledig nieuw 
gebouwde ratelspanner 
namens CURT (Chain 
Universal Ratchet 
Tensioner) genomineerd 
en behoort daarmee tot 
de vier best geplaatste 

bedrijven in Europa.
In de categorie “Safety” onderscheidt ESTA ieder 
jaar veiligheidsgerichte ondernemingen die over 
bijzondere producten, oplossingen voor toepas-
singen en methoden voor het veilig gebruik van 
kranen en transportvoertuigen beschikken.

De (R)evolutie in de sjortechniek
RUD stelt de kettinggeneratie van kwaliteits-
klasse 12 voor. Als eerste fabrikant wereldwijd 
is RUD in staat kettingen in rondstaal en de 
overeenkomstige onderdelen in kwaliteitsklasse 
12 te fabriceren. 
Daarmee heeft RUD als eerste fabrikant van het 
bevoegde controle- en certificeringsorgaan van 
de “Berufsgenossenschaft” voor de metaal-
nijverheid, metaal- en oppervlaktetechniek, van 
de Berufsgenossenschaft Metaal Noord-Zuid de 
toelatingsstempel voor een hogere kwaliteitsklas-
se dan 10 gekregen. Dit wordt gedocumenteerd 
op iedere ICE-ketting en de onderdelen door de 
speciaal daarvoor gemaakte toelatingsstempel.
Verdere technologische eigenschappen zoals: 

Breukelasticiteit en vermoeiing  -
Weerstand tegen extreme (lage) temperaturen  -
Scheurbestendigheid   -
De duurzaamheid en de slijtvastheid -

konden tegenover de kwaliteitsklasse 8 aanzien-
lijk verbeterd worden.

De ICE-Star-haak in het FEM-design 
met geoptimaliseerd gewicht is 
tot 25% lichter dan de haak in 
kwaliteitsklasse 8 van het daarop 
volgende kettingformaat, ondanks de 
grotere bekbreedte van de haak.

12
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 12-ICE

ICE-sjorkettingen

ICE-sjorkettingen met ICE-
CURT-spanelementen. De 
innovatie voor sjorkettingen.

Ø-ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 
sjorkracht LC 

[daN]

spanslot min. L 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type bereikbare voorspan-
kracht STF [daN]

6 ICE-VSK-6-CURT-IVH 3.600 ICE-CURT-6-GAKO RUD65.0020
8 ICE-VSK-8-CURT-IVH 6.000 ICE-CURT-8-GAKO 2800 1040 13,2 RUD65.0021
10 ICE-VSK-10-CURT-IVH 10.000 ICE-CURT-10-GAKO 2800 1208 20,1 RUD65.0022
13 ICE-VSK-13-CURT-IVH 16.000 ICE-CURT-13-GAKO 2800 1600 35,5 RUD65.0023
16 ICE-VSK-16-CURT-IVH 25.000 ICE-CURT-16-GAKO RUD65.0024

* Ratelspanner 
op de kettingleng 
verschuifbaar en kan 
van de kettingleng 
losgemaakt worden

ICE-SH ICE-SH

Standaardlengte 3500

ICE-VSK-KZA ICE-CURT-GAKO*

Ø-ketting 

[mm]

omschrijving toegelaten 
sjorkracht LC 

[daN]

spanslot min. L 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type bereikbare voorspan-
kracht STF [daN]

6 ICE-VSK-6-CURT-SL 3.600 ICE-CURT-6-SL RUD65.0001
8 ICE-VSK-8-CURT-SL 6.000 ICE-CURT-8-SL 2800 817 12,6 RUD65.0002
10 ICE-VSK-10-CURT-SL 10.000 ICE-CURT-10-SL 2800 935 18,1 RUD65.0003

* Ratelspanner op 
de verschuifbare 
kettingleng

ICE-SH ICE-SH

Standaardlengte 3500

Vast gemon-
teerd

ICE-VSK-KZA ICE-CURT-SL*
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP

VIP-sjorketting

Ø 
ketting 
[mm]

omschrijving toegelaten 
sjorkracht LC 

[daN]

spanslot Lmin.

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type
bereikbare voorspan-

kracht STF [daN]

6 VIP-VSK-6-VKSPS-VMVK 3.000 VKSPS-6 1500 610 4,3 RUD65.0060
6 VIP-VSK-6-VKSPS-R-VMVK 3.000  VKSPS-8 1500 610 4,5 RUD65.0061

Ø 
ketting 
[mm]

omschrijving toegelaten 
sjorkracht LC 

[daN]

spanslot Lmin. 

[mm]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

type
bereikbare voorspan-

kracht STF [daN]

16 VIP-VSK-16-VKSPS-VVH 20.000 VKSPS-16 3600 1740 47,2 RUD65.0080
16 VIP-VSK-16-VKSPS-R-VVH 20.000 VKSPS-16 3600 1740 47,2 RUD65.0081

Sjorkettingen met de VIP-
spanelementen 10-VIP.

Label met kenmerken 
10-VIP en 12-ICE

* Ratelspanner op de 
ketting verschuifbaar 
en kan van de ketting 
losgemaakt worden.

De labels met de kenmerken worden met een 
ingebouwde en gepatenteerde kettingtestmal 
gecombineerd. Daardoor wordt het controleren 
van de kettingen kinderspel.

VCGH VCGH
VMVK**

VIP-VSK-KZA

VKSPS-R

Standaardlengte 3500

** Bij niet vast 
gemonteerde VMVK 
is inkorting op een 
willekeurige plaats 
van de ketting moge-
lijk, want de klauw 
kan op de ketting 
verschoven worden!

VCGH VCGHVVH VVHVIP-VSK-KZA VKSPS-R*

Standaardlengte 3500

kwaliteitsklasse ketting-Ø [mm] kettingtype bestelnr.

VIP 6 VIP-VSK-6 RUD65.0100
VIP 16 VIP-VSK-16 RUD65.0101
ICE 6 ICE-VSK-6 RUD65.0102
ICE 8 ICE-VSK-8 RUD65.0103
ICE 10 ICE-VSK-10 RUD65.0104
ICE 13 ICE-VSK-13 RUD65.0105
ICE 16 ICE-VSK-16 RUD65.0106
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Ratelspanner in kwaliteitsklasse 12-ICE 
en 10-VIP

Lgesloten
Lopen

Lgesloten

Lopen

Ratelspanner – licht, robuust 
en voordelig

VIP-ratelspanner 

ICE-CURT-GAKO
met gaffelaansluiting

Maten 8, 8,10 en 13, zie ICE-CURT ratelspanners 

Overtreft de vereisten van EN 12195-3. Met voor-
bereiding voor diefstalbeveiliging door middel van 
een hangslot (type ABUS 85/40HB), eenvoudig te 
reinigen en in te vetten, innovatieve smeedvorm 
- licht en robuust. Patent aangemeld, nieuwe, 
praktische losdraaibeveiliging. Made in Germany. 
Gebruiksvriendelijk - ook met handschoenen.

ICE-CURT-SL
met inkortaansluiting 

Ø-
ketting 
[mm]

omschrijving max. sjor-
kracht LC 

[daN]

L open 

[mm]

L geslo-
ten 

[mm]

slag of ink-
ortbereik 

[mm]

bereikbare voor-
spankracht STF 

[daN]

ge-
wicht 
[kg]

bestelnr.

6 ICE-CURT-6-SL 3600 RUD65.0120
6 ICE-CURT-6-GAKO 3600 RUD65.0121
6 ICE-CURT-6-SL-GAKO 3600 RUD65.0122
8 ICE-CURT-8-SL 6000 623 453 170 2800 4,5 RUD65.0123
8 ICE-CURT-8-GAKO 6000 520 350 170 2800 3,9 RUD65.0124
8 ICE-CURT-8-SL-GAKO 6000 575 405 170 2800 4,7 RUD65.0125
10 ICE-CURT-10-SL 10.000 671 501 170 2800 5,2 RUD65.0126
10 ICE-CURT-10-GAKO 10.000 532 362 170 2800 4,3 RUD65.0127
10 ICE-CURT-10-SL-GAKO 10.000 605 435 170 2800 4,8 RUD65.0128
13 ICE-CURT-13-GAKO 16.000 830 530 300 2800 7,6 RUD65.0129
16 ICE-CURT-16-GAKO 25.000 RUD65.0130

Ø-
ketting 
[mm]

omschrijving max. sjorkracht 
LC 

[daN]

L open
 

[mm]

L geslo-
ten 

[mm]

Slag of in-
kortbereik 

[mm]

bereikbare 
voorspankracht 

STF [daN]

gewicht 

[kg]

bestelnr.

6 VKSPS-6 3000 323 204 120 1500 0,9 RUD65.0150
6 VKSPS-R-6 3000 323 204 120 1500 0,95 RUD65.0151

16 VKSPS-16 20.000 807 507 300 3600 8,8 RUD65.0152
16 VKSPS-R-16 20.000 807 507 300 3600 9,3 RUD65.0153

VKSPS

VKSPS-R
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Zelfvergrendelende sjorkettingen in 
kwaliteitsklasse 10 VIP en 12 ICE

Sjorketting met vergrendelhaak

Meer veiligheid door ICE- of 
VIP-sjorkettingen met ver-
grendelhaak

Zo niet ...

fout!

Versjorren van containers door vlaksjorren, bv. 
Y-sjorring is niet voldoende. Gevaar!!! Door ijs of 
vuil ontstaat ook bij matten die de wrijving verho-
gen een geringe wrijvingswaarde van ca. µ = 0,1. 
De enige zekere variant is de schuine sjorring, zo-
als V-X of de trapeziumsjorring met vaste aanslag 
aan het sjorpunt en aan het ophangelement. Dit 
betekent dat op iedere sjorketting een spanslot 
aanwezig moet zijn. Dit vergt meer spantijd, maar 

is absoluut veilig. Hoe vlakker de verticale hoek α 
is, des te hoger het gewicht van de container die 
vervoerd kan worden - of hoe dunner de ketting 
gekozen kan worden. De zijwaartse zekering moet 
via een vaste aanslag gebeuren.
Voorwaarde:
Er moeten sjorpunten op het voertuig aanwezig 
zijn die goedgekeurd zijn conform de belasting. 
Neem contact op met Mouthaan & Interhijs of 

kwaliteits-
klasse

Ø ketting 

[mm]

toegelaten sjorkracht 
[daN/streng] 

max. bakgewicht  2 sjorkettingen in elke 
richting  μ = 0,1, verticale hoek α

sjorketting met 
ratelspanner

sjorketting met 
ratelspanner

sjorketting met 
doorsteekknevel

sjorketting met 
doorsteekknevel

≤ 30° [t] ≤ 45° [t] ≤ 60° [t]

VIP 6 3.000 8 6,7 5,1 RUD65.0170 RUD65.0171 RUD65.0172 RUD65.0173
ICE 8 6.000 16 13,5 10,2 RUD65.0174 RUD65.0176
ICE 10 10.000 26,6 22,6 17 RUD65.0175 RUD65.0177

VIP-sjorkettingen in kwaliteitsklasse 10-VIP

Andere configuraties van sjorkettingen (GAKO-SL) analoog met pagina 182 (ICE-sjorkettingen) mogelijk

bij Ø 6/8 -> VA-1

Standaardlengte 2200/3500 mm

VCGHVIP-sjorketting met vergrendelhaak

bij Ø 8/10 -> IB-1

Standaardlengte 2200/3500 mm

ICE-SHICE-sjorketting met vergrendelhaak

alternatief:
bij Ø 8 -> IAGH-8

... maar zo:

α α

V-sjorring X-sjorring

α

Trapeziumsjorring

met de fabrikant van het voertuig. RUD-sjorket-
tingen voor containers maken het mogelijk om de 
containers snel, gemakkelijk en vormvast te sjor-
ren, in en tegen de rijrichting. De RUD-inkortele-
menten verkorten de ketting zonder de trekkracht 
te reduceren. Alle onderdelen voldoen aan EN 
12195-3 of overtreffen deze vereisten zelfs.
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Sjorkettingen in kwaliteitsklasse 8

nominale grootte
[mm]

LC sjorkracht
[daN]

bereikbare voorspankracht STF
[daN]

lengte
[mm]

gewicht
[kg]

bestelnr.

8 4.000 1.900 3.500 9,8 NON65.0001
10 6.300 1.900 3.500 13,9 NON65.0002
13 10.000 3.000 3.500 22,7 NON65.0003

nominale grootte
[mm]

LC sjorkracht
[daN]

bereikbare voorspankracht STF
[daN]

lengte
[mm]

gewicht
[kg]

bestelnr.

8 4.000 1.900 3.500 10,2 NON65.0020
10 6.300 1.900 3.500 14,4 NON65.0021
13 10.000 3.000 3.500 24,3 NON65.0022

GK8, 2-delig, met inkortklauw

GK8, 1-delig, met inkortklauw

Sjorketting  met 
ratelspanner

Sjorketting volgens DIN EN 12195-3 -
2-delige uitvoering, met losse ratelspanner  -
met inkortklauw en ketting van 3,5m lang en 
veiligheidshaak
Met uitdraaibeveiliging -
Met inkortklauw en zekering -
Andere lengtes op aanvraag -
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Aanslag- en sjorpunten

omschrijving sjorkracht
LC [daN]

gewicht
[kg]

bestelnr. 

LPW-U 3000 3000 0,35 RUD66.0001
LPW-U 5000 5000 0,5 RUD66.0002
LPW-U 8000 8000 0,8 RUD66.0003
LPW-U 13400 13400 1,9 RUD66.0004
LPW-U 20000 20000 2,9 RUD66.0005
LPW 32000 32000 6,8 RUD66.0006

omschrijving sjorkracht
LC [daN]

gewicht
[kg]

bestelnr. 

LRBS-FIX-8000 8000 0,93 RUD66.0020
LRBS-FIX-13400 13400 2,2 RUD66.0021
LRBS-FIX-20000 20000 3,7 RUD66.0022

LRBS-32000 32000 6,6 RUD66.0023

Lasbaar, met duidelijke aan-
duiding van de sjorkracht

LRBS-FIX

LPW

De RUD-ringbok kan eenvoudig en snel gelast  -
worden
Hoge dynamische en statische stevigheid -
Optimale krachtinleiding door bevestiging op  -
2 punten
Aan alle zijden belastbaar -
Omklapbaar – om gevaar voor struikelen te  -
vermijden
Lasblok 100% op scheuren gekeurd -
Geen moeizaam uitrichten van de lasblokken  -
tegenover de ring nodig

Sjorkracht meer dan   -
50% verhoogd 
Met sjorkracht in LC weergegeven -

Interne veer voor de geluidsdemping -
Geoptimaliseerde steun van de belasting op  -
90°

Lasblokken en ringogen door speciale radiale  -
klemveer vast verbonden
Ringoog blijft in positie -
Eenvoudig lakken -
Lasdelen zonder onderliggende roestvorming  -
door de omlopende HY-lasnaad
Totale lengte en breedte zijn in vergelijking  -
met LRBS gelijk gebleven
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Aanslag- en sjorpunten

type sjorren
LC 

[daN]
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
D

[mm]
E

[mm]
F

[mm]
T

[mm]

lasnaad-
dikte 

keelnaad

gewicht

[kg]

bestelnr. 

L-ABA 10.000 daN 10000 51 27 172 60 27,5 99 71,5 7 2,3 RUD66.0040
L-ABA 20.000 daN 20000 70 38 228 80 35 130 95 8 5,3 RUD66.0041

Lashing-ABA (L-ABA)  – las-
baar, met duidelijke aandui-
ding van de sjorkracht

Aan alle zijden belastbaar in alle richtingen -
4-voudige veiligheid tegen breken -
Verbeterd basislichaam, daardoor slijtvast -
Gepatenteerde slijtagemarkeringen aan  -
binnen- en buitenzijde
Omlopende keelnaad -
Gefosfateerd oppervlak -

C

D
T

F

E

A

B

A

omschrijving kentekening draagvermogen bij de 
hijsprocedure [t]

toegelaten sjorkracht LC
[daN]

bestelnr.

VRS M16 1,5t 1,5 3.000 RUD66.0060
VRS M20 2,3t 2,3 4.600 RUD66.0061
VRS M24 3,2 t 3,2 6.400 RUD66.0062
VRS M30 4,5 t 4,5 9.000 RUD66.0063
VRS M36 7 t 7 14.000 RUD66.0064
VRS M42 9 t 9 18.000 RUD66.0065
VRS M48 12t 12 24.000 RUD66.0066

RUD-aanslagpunten kunnen ook als sjorpunten 
gebruikt worden. De RUD-aanslagpunten zijn met 
hun draagvermogen (t) gekenmerkt.
Op basis van de verschillende veiligheidsfactoren 
bij het hijsen en sjorren kan een RUD-aanslag-
punt dat uitsluitend als sjorpunt gebruikt wordt, 

Starpoint-ringschroef met 
ingebouwde sleutelplaat

dubbel zo zwaar belast worden.
Sjorkracht (LC) = 2x draagvermogen (WLL)
RUD-sjorpunten met LC-aanduiding zijn met hun 
toegelaten sjorkracht in daN gekenmerkt.
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Aanslag- en sjorpunten

Lasbaar, met duidelijke aan-
duiding van de sjorkracht
LRBK-FIX

SLP - Star Lashing Point

Lasnaad rondom  -
Geen onderliggende roestvorming van het  -
lasblok
Lasblokken en lastring onverbrekelijk verbon- -
den door een speciale radiaalklemveer
Eenvoudig positioneren van de lastring  -
Lastring blijft in positie -
Eenvoudig te lakken -
Geen losse delen -
Rammelt niet -

type LC 
[daN] 

afmetingen [mm] lasnaad  
a 

gewicht 
[kg/St.] 

bestelnr. 

A B C D E F T 
LRBK-FIX 8.000 8.000 32 14 28 48 141 29 65 HY 4+3 1 RUD66.0080

LRBK-FIX 13.400 13.400 40 20 35 60 181 33 84 HY 5+3 2,1 RUD66.0081
LRBK-FIX 20.000 20.000 52 22 46 65 212 46 94 HY 8+3 4,4 RUD66.0082

Aan alle zijden belastbaar -
Zwenkbereik 225° -
Sjorren ook mogelijk bij uitstekende lading -
Geen onderliggende roestvorming van het  -

type LC 
[daN] 

afmetingen [mm] gewicht 
[kg]

bestelnr. 
met veerA B C D E F G H

SLP 10000 10.000 63 185 60 100 110 25 115 14 3,75 RUD66.0100

Aan de kant geïnstalleerd, reduceert hij het  -
aantal sjorpunten
Alle zijden vol belastbaar -
Geringe bouwhoogte, omklapbaar (270°)  -

lasblok, geïntegreerde klemveren (patent 
aangemeld)
De toegestane sjorkracht (LC = Lashing Capa- -
city) wordt in daN aangegeven


