BEVEILIGING VAN DE LADING

Beveiliging lading voor huifwagen

TruXafe

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

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 TruXafesysteem.
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 verantwoordelijkheid 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.

Economische transportoplossing.
Wie al kennis gemaakt heeft met de onbetrouwbare 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.

Uiterst efficiënt
Praktijkgericht, licht gewicht en robuust - dit zijn
allemaal kenmerken van de TruXafe systeemcomponenten. Daartoe behoren de aluminium
dwarsbalken, insteeklatten en sjorbanden. Bijna
alle ladingen worden met deze drie componenten 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.

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 onderhoudskosten voor schuifdaken en deurportalen
in de achterwand gereduceerd.

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 certificering die daarop volgde.

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

Ultrastevige insteeklat
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 verstelbare en schroefbare kopstukken (die in de rongopeningen aangebracht worden), kunnen ze ook in
de lengte aan uw opbouw aangepast worden.
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standaardlengte

hoogte

diepte

gewicht

puntlast

vlaklast

lengte kopstuk

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[daN]

[daN]

[mm]

175

35

400

800

275

3.050

11,7

bestelnr.
SSD62.0001

Kopstuk

Kopstuk
Kopfstück

Kopfstück

Standardlänge

Standaardlengte
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TruXafe

1

2

DEKRA-gecertificeerd.
TruXafe sperbalken als
versterking.

TruXafe sperbalken
1
standaardlengte

hoogte

diepte

gewicht

vlaklast

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

[daN]

127

80

2.540

11,8

bestelnr.

2.500

SSD62.0020

Haakuiteinde
Hakenende

Haakuiteinde
Hakenende

Zurröse
Trekoog

Zurröse
Trekoog
Standardlänge

Standaardlengte

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

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.

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

Diagonale sjormethode met
TruXafe

TruXafe diagonale sjormethode
bandbreedte

VE

bestelnr.

standaardlengte*

gewicht

verbindingsele-

capaciteit

standaard-

IG

voor IG

menten (VE)**

LC

lengte FE

[m]

[kg]

[daN]

[m]

[mm]

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

*Klemslot diagonale sjorband

Ratelspanner Verbindungselement
(VE)
Verbindungselement (VE)
Verbindingselement
(VE) Spannelement
Verbindingselement
(VE)
Festende
(FE)
Vast einde

Losende
(LE)
Los einde
Standardlänge (lG)
Standaardlengte

TruXafe Pro

TruXafe Pro
2
standaardlengte compleet

capaciteit LC

totaal gewicht

breedte gordel

[mm]

[daN]

[kg]

[mm]

2.500

5,0

50

4.200

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

bestelnr.
SSD62.0060

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 speciale 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.
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