INFORMATIE
Dakdrager

®
carrier
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Transporter

Dakdrager

Tot dusver was er geen
gecertificeerd systeem dat
uw waardevolle en kwetsbare
lange ladingen in uw lichte
bedrijfswagen eenvoudig en
snel tegen de binnenkant van
het dak kan zekeren.
TransSAFE® carrier is het
nieuwe ladingvastzetsysteem
voor binnenin de laadruimte
voor alle type lange ladingen
zoals bijvoorbeeld ladders of
buizen.
Met TransSAFE® carrier kunnen
alle lange voorwerpen snel en
veilig gezekerd worden tegen
het dak.
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Geschikt voor het
zekeren van:
◾
◾
◾
◾

Waardevolle lading
Kwetsbare goederen
Lange voorwerpen
Lange gereedschappen –
bv. ladders

1 Lange voorwerpen kunnen door
1 persoon eenvoudig en veilig tegen
het dak van uw bedrijfswagen
gezekerd worden.
2 Gereedschappen en materiaal
hangt nu netjes opgeruimd en tegen
diefstal beschermt binnenin het
voertuig.
3 De multifunctionele glijfittingen
kunnen op iedere gewenste positie
van de Airlinerail vergrendeld worden.

Uw voordelen:
◾
◾
◾
◾

Meer orde, meer efficiency
Minder gevaar voor ongevallen
Eenvoudig in te bouwen
Kan zowel in dwars- als in
lengterichting ingebouwd worden
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TRANSPORTER

®
carrier

1|

Transporter

®
| Onderdelen
carrier

Omschrijving
TransSAFE® carrier is een ladingvastzetsysteem
voor lange voorwerpen in de laadruimte van
uw bedrijfswagen. De voorwerpen kunnen met
TransSAFE® carrier veilig en overzichtelijk tegen
de binnenkant van het dak gezekerd worden.

} Dragers
TransSAFE® carrier dragers
De dragers kunnen met schroeffittingen
aan de dakrail gemonteerd worden. Indien
er geen dakrail gemonteerd is zijn er voor
diverse type voertuigen hoeksteunen
beschikbaar. Deze hoeksteunen kunnen
direct op de dakspanten geplaatst worden.

} Glijfittingen
Variabel onder het dak te plaatsen
TransSAFE® carrier bestaat uit
meerdere glijfittingen met ingehangen
spanbanden. Deze kunnen op speciale
dakdragers met Airlineprofiel worden
geplaatst.
De glijfittingen kunnen eenvoudig over
de TransSAFE® carrier dragers verschoven
worden. Ze passen zich zo eenvoudig
aan alle type ladingen aan. Het voorwerp
wordt in de spanband gelegd. Daarna
wordt eenvoudig de spanband aangetrokken.
De lading is nu gezekerd.
Met TransSAFE® carrier behoren
struikelpartijen over losse lading
tot het verleden!

Aanvullende vormsluiting
Met de optionele kopsjorring kan de lading
aanvullend vormsluitend gezekerd worden.
In het bijzonder bij het transport van afzonderlijke
lange voorwerpen adviseren wij het gebruik van
de kopsjorring.

TRANSPORTER

} Kopsjorring
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Transporter

®
| De set
carrier

TransSAFE®
carrier set

1 - Product

Bestelcode
512041 - xxxx

1

Tbv
voertuigen
met dakrail

2

3

4

5

Systeemcomponenten bij voertuigen
met dakrail

Variant met twee dragers

Variant met drie dragers

1. TransSAFE® carrier dragers

2 stuks

3 stuks

2. retainer

4 stuks

6 stuks

3. sterknop

4 stuks

6 stuks

4. schroeffitting

4 stuks

6 stuks

2 paar

3 paar

5. glijfitting met spanband

(in de drager voorgemonteerd)

TransSAFE®
carrier s et
Tbv
voertuigen
zonder dakrail

1 - Product

Bestelcode

1

512041 - xxxx

2

3

4

5

6

7

8

Systeemcomponenten bij voertuigen
zonder dakrail

Variant met twee dragers

Variant met drie dragers

1. TransSAFE® carrier dragers

2 stuks

3 stuks

2. hoeksteun

4 stuks

6 stuks

3. sterknop

4 stuks

6 stuks

4. schroeffitting

4 stuks

6 stuks

5. klinknagel RIVKLE PLUS M5

16 stuks

24 stuks

6. verzonken schroef M5x20-8.8 (DIN 7991)

16 stuks

24 stuks

2 paar

3 paar

4 stuks

6 stuks

7. glijfitting met spanband

(in de drager voorgemonteerd)

8. retainer

®
| Stel zelf uw TransSAFE carrier systeem samen:
carrier

1.

Is er in uw voertuig dakrail met Airlineprofiel gemonteerd?

2.

Voor welk type voertuig wilt u een TransSAFE® carrier?
Sprinter

Ducato

Master

JA

Jumper

3.

Met welk gewicht gaat u de TransSAFE carrier belasten?

4.

bandkleur:

Movano

NEE

Crafter

Boxer

®

rood

blauw

groen

olive

grijs

oranje

Accessoires
Kopsjorring

Bestelcode

KERL 500

Staal
PVC-zeil
Polyester

512019

Staal
Kunststof

310275-0004

Onderdelen
TransSAFE®
carrier
dragers

Aluminium

Op aanvraag

Hoeksteun

Staal verzinkt

Voertuigtype
opgeven svp

Bestelcode

Hoeksteun tbv Sprinter,
Movano, Ducato

KERL M8 x 9S

Staal verzinkt

310276-48

Glijfitting
met
spanband

Kunststof
Aluminium
Polyester

512040

TRANSPORTER

Systeem
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