BEVEILIGING VAN DE LADING

SpanSet grip antislipmat

Grip

De antislipmat
Slechts 2 mm tot de optimale
beveiliging van de lading
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 “kogellagereffect” waarbij rubberdelen uit granulaatmatten 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-

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 materiaalcombinaties. We zullen voor u graag andere combinaties onderzoeken.
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Wrijvingswaarde in het voorbeeld van de uitvoering van
9,5mm
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De glijwrijvingswaarden van SpanSet Grip zijn
voor de meest gangbare materiaalcombinaties
door TÜV Rheinland gecontroleerd en gecertificeerd.
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Zeefdruk
Metaal op
Zeefdruk
Metaal op
Metaal
Beton op
Zeefdruk
Papier op
Zeefdruk
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Wrijving µ

0,2
op nat oppervlak met SpanSet grip
op droog oppervlak met SpanSet grip
op nat oppervlak zonder SpanSet grip
op droog oppervlak zonder SpanSet grip
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SpanSet grip antislipmat

Grip

Antislipmat volgens VDI 2700
Bijzonder voordelig door
meervoudig gebruik
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 antislipmat ontwikkeld waarmee u de wrijvingscoëfficiënt tot 0,6 verhoogt. Zelfs een wrijvingscoëfficiënt 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

dus bestand tegen) bedrijfsstoffen en is gemakkelijk 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 materiaalcombinatie en de randvoorwaarde bij μ 0,8 tot
1,2, verlegt SpanSet Grip-S de grenzen. De Spanset 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-S – pasvormen
omschrijving

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 materiaalcombinaties 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.
Voor een aanvraag voor SpanSet Grip als rolproduct hebben we volgende informatie nodig:

stevigheid

formaat

gewicht

[mm]

[mm]

[kg]

bestelnr.

Grip S

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

Grip C

materiaaldikte 2mm
breedte (max. 1067mm)

SpanSet Grip-S – Pasvorm, met bedrukking, optimaal voor de papierindustrie
RH-20000x150x2/SP

2,0

20.000 x 150

6,70

SSD64.0020

SpanSet Grip-C – Pasvorm
omschrijving

lengte (lopende m, rolprodukt)

materiaaldikte 9,5 mm

stevigheid
[mm]

formaat

gewicht

[mm]

[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

breedte (max. 1245 mm)
lengte (lopende m, rolprodukt)

Kopieer de pagina, vul de maten in en stuur ze
ons per fax door. U ontvangt per kerende post een
vrijblijvend aanbod.
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Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden
met ratel
Hoekbeschermer

Hoekbeschermer – en ideale
bescherming voor de kwetsbare kanten van papierrollen

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.

De kwetsbare kant van de papierrol wordt
door een holle lijst van de KaSiPlus optimaal
beschermd. 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,

omschrijving

gordelbreedte max. [mm]

Hoek voor bescherming van de kanten KaSiPlus

L x B x H [mm]

55

SSD69.0001

KaSiPlus telescoopstang

0,359

SSD69.0002

KaSiPlus positioneerder voor telescoopstang

0,010

SSD69.0003

0,900

SSD69.0004

465 x 220 x 210

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

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.

VE

gewicht [kg]

145 x 135 x 90

bestelnr.

0,142

SSD69.0020

- Extreem snij- en slijtagebestendig
- Eenvoudig te hanteren

lengte [mm]

sliP-beschermhoes, aan beide kanten met ingeweven glijvlakken

omschrijving

L x B x H [mm]

50

omschrijving

Beschermhoes

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

gordelbreedte max. [mm]

Hoek voor bescherming van de kanten UWI

slide protection beschermhoes

bestelnr.

0,278

KaSiPlus rek

Hoekbeschermer voor kanten van rechte
ladingen

gewicht [kg]

200 x 150 x 145

max. bandbreedte [mm]

500

50

bruikbare bandbreedte

bestelnr.
SSD69.0040

bestelnr.

max. [mm]
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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

BEVEILIGING VAN DE LADING

Toebehoren voor SpanSet-sjorbanden
met ratel

Hoekbeschermer voor lange
kanten. Zo wordt een losse
lading tot een vast pakket
gebundeld.
sjorband en verhoogt de voorspankracht op basis
van een betere krachtoverbrenging.

Bijzonder robuust door de interne honingraatstructuur. De hoekbeschermer voor lange kanten
uit PE (polyethyleen) is bestand tegen torsie en
kan zelfs openingen tussen de lading overbruggen. 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

type

optimaal geschikt

lengte*

- 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

hoogte x breedte

binnenste contact-

gewicht**

vlak

ca.

[mm]

[kg]

voor ratels
[mm]

[mm]

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%!

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

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

max. banddikte

max. band-

max. band-

spanning

breedte

[daN]

[mm]

[mm]

1000

55

4,5

bandbreedtes

bestelnr.

[mm]
25-75

-

SSD69.0100

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

afmetingen L x

nauwkeurigheid

gewicht

[daN]

[kg]

± 20

1,7

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

Meetapparaat voorspanning

bestelnr.

BxH
[mm]
220 x 115 x 95

SSD69.0120
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