BEVEILIGING VAN DE LADING

Ladingzekeringsnetten
DIN EN 12195-2, VDI 2700 Bl. 3.3
PaXafe netmodule

Geknoopt afdeknet met
DEKRA-certificering. Flexibele
zekering met PE-netten.
PaXafe afdeknetten
De PaXafe afdeknetten bieden veiligheid waarop
u kunt vertrouwen. Ze zijn daarom DEKRAgecertificeerd 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 container, 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 afdeknet en
met het overeenkomstige label gekenmerkt
- Verpakt in een folietas met DEKRA-certificaat,
de technische specificaties en de gebruiksaanwijzingen.
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BG-gekeurde ladingzekeringsnetten voor personenwagens
en bedrijfswagens

BG-gekeurde ladingzekeringsnetten voor bestelwagens
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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 bedrijfswagens 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
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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 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
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BG-gekeurde ladingzekeringsnetten voor vracht- en bestelwagens

BG-gekeurde ladingzekeringsnetten voor vrachtwagens

12008

-

12009

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) hebben 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.

Universele ladingzekering
PaXafe vrachtwagennetten zijn universele
afdeknetten waarmee de ladingdelen of ladingen
op pallets kunnen worden gezekerd. De PaXafe
vrachtwagennetten beschikken over een sjorkracht 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 verschaffen. 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.

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 ladingstukken 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.

Vraag onze prospectus van PaXafe aan!

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

Flexibele aanpassing
De PaXafe netten zijn in de lengte universeel
aanpasbaar. Daartoe kunnen de uitbreidingsnetten met verschillende lengten met de betreffende 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.
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