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Transporter

Geen dag is hetzelfde: dan weer
is de auto bijna leeg dan weer
helemaal vol met pakketten.
Met het TransSAFE® net houdt
u de verschillende pakketten op
zijn plaats in het voertuig. Snel
en flexibel, mede dankzij de
geïntegreerde spanband van het
TransSAFE® net+.
In combinatie met sperbalken
kunt u de netten tot intelligente
scheidingswanden transformeren.
De fittingen uit de KERL productfamilie zorgen ervoor dat alles
goed vast zit.
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Geschikt voor het
zekeren van:
◾ Pakketten van diverse
afmetingen
◾ Lading met verschillende
hoogtes
◾ Medicijnboxen
◾ Koerierszendingen
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1 TransSAFE® net is flexibel in te
zetten.
2 TransSAFE® net kan in de
Airlinerail van het voertuig vastgezet
worden.
3 Mit TransSAFE® net bent u altijd
veilig onderweg.

Uw voordelen:
◾ flexibel, licht en veilig
◾ op iedere plek in de
laadruimte in te zetten
◾ oplossing voor verschillende
toepassingen
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® | Netsysteem
net
bedrijfswagens

Omschrijving
TransSAFE® net is een veelzijdig netsysteem
voor het vastzetten van uiteenlopende ladingen.
De netten zijn zeer flexibel en passen zich
makkelijk aan de diverse toepassingen aan.

} Band
polyester bandmateriaal
Niet alleen qua uitvoering, maar
ook qua optiek stelt u uw eigen net
samen. Geproduceerd met
hoogwaardig polyester bandmateriaal
van 25mm breed. Kies uit verschillende
kleuren uw gewenste kleur.
De rest kunt u aan ons overlaten.

Laat uw bedrijfsnaam
op het bandmateriaal
drukken!

} Eindfitting
De ankerpunten
Kies de eindfitting uit die het best
past bij uw toepassing.
Bv. voor sjorpunten of voor Airlinerail
met verschillende belastbaarheden.
En altijd met een roestwerende
oppervlakte behandeling.

} Spanelement
De verbindingsschakel
Kies, passend bij uw toepassing,
het gewenste spanelement met
de juiste belastbaarheid en
voorspankracht.
Bij uw TransSAFE® net+ kunt u
zelfs kiezen voor meerdere
spanelementen op1 net.
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® | Anwendungsbeispiele
net
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® | Onderdelen
net
De klassieker. Flexibele configuratie, veelzijdig en praktisch.
Maat

1 - Maat

2 - Opties

3 - Kleur

Lange zijde in mm
Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk
van de afmetingen van de mazen

Korte zijde in mm
Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk
van de afmetingen van de mazen

Afmeting maas lange zijde in mm
Meest voorkomende maasafmeting is 150mm-200mm. Minimum is 100mm

Afmeting korte zijde in mm
Meest voorkomende maasafmeting is 150mm-200mm. Minimum is 100mm.

Opties

✓

2 - Opties

3 - Kleur

Bestelcode
511260
+
lange zijde
maat xxxx

Korte zijde
maat xxxx

Afmeting maas
lange zijde
maat xxxx

Afmeting maas
korte zijde
maat xxx

Bestelcode

Stalen ringen in alle hoeken

Standaard

extra stalen ringen aan lange en/of korte zijde
Mogelijk in iedere 2e, 3e en 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.

Stalen ring
iedere
x positie

Extra stalen ringen binnenin het net

ja / nee

De ringen zullen in het net worden gestikt in hetzelfde
patroon als aan de lange en korte zijde.

4 - Accessoires

Bestelcode
Kleur

Blauw

Rood

Grijs

Zwart

Olive

Oranje

Groen

} Voorbeeld bestelcode
511260

– 4600

TransSAFE® net

– 2500

Lange
zijde

Korte zijde

– 175

– 170

Maas afm.
lange zijde

Maasa afm.
korte zijde

– 4

– ja

Stalen ring
iedere 4e
positie

Extra
stalen
ringen

– Olive
Kleur

De belastbaarheid van het net is 500 daN bij een vlakke lading.

Accessoires
Spanband
ratelgesp

Bestelcode

Spanband
klemgesp

511263-2722
(4 x bestellen)

511263-2261
(4 x bestellen)

Spanbanden

Stel uw eigen spanband samen uit onze
Productconfigurator (Hfst. 3.1)

} Voorbeeld bestelcode
511263
25 mm spanband

– 71104 – 71234
Fitting

Spanelement

– Olive – 3800
Kleur

Lengte totaal

– 240
Vast deel Lengte

– Label-Opdruk – Labelbeschermer + Extra*s
Banddruck

Extra’s

TRANSPORTER

3 - Kleur

✓

Kleur
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® +
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| Onderdelen

Vormsluiting, Laadeenheden maken en neersjorren: Het net dat alles kan.
Maat

1 - Maat

2 - Opties

3 - Kleur

4 - Accessoires

Lange zijde in mm
Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van
de afmetingen van de mazen.

Korte zijde in mm
Note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk van
de afmetingen van de mazen.

Afmeting maas lange zijde in mm
Meest voorkomende maasafmeting is 150-200mm. Minimum afmeting is 100mm.

Afmeting maas korte zijde in mm
Meest voorkomende maasafmeting is 150-200mm. Minimum afmeting is 100mm.

Opties

✓

2 - Opties

3 - Kleur

4 - Accessoires

4 spanbanden gestikt aan de hoeken
Spanband blauw, met karabijnhaak
Spanband grijs, met karabijnhaak
Spanband blauw, met KERL 500 fitting voor Airlinerails
Spanband grijs, met KERL 500 fitting voor Airlinerails
Type en aantal spanelementen
Kies het spanelement van uw keuze op volgende pagina.
Voor netten van 2500 x 1500mm of groter adviseren wij een extra spanelement
(zie afbeelding).

Eindfitting voor hoeken
(alleen mogelijk indien er geen opgestikte spanband gekozen is)
Kies de fittingen van uw keuze op volgende pagina.

Extra eindfittingen op lange en/of korte zijde
(alleen mogelijk in combinatie met fittingen voor de hoeken)
mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.

Bestelcode
511261
+
Afmeting
lange zijde
xxxx
Afmeting
korte zijde
xxxx

Afmeting
maas
lange zijde
xxxx

Afmeting
maas
korte zijde
xxxx

Bestelcode
ja / nee
511288 -10
511288 - 20
511289 -10
511289 - 20
Spanelement
art-nr. xxx
van pag. 41
aantal
spanelementen
(1 of 2)
fitting
art-nr. xxx
van pag. 41

Eindfitting
art-nr. xxx
van pag. 41
iedere x positie
(kies 0 indien niet
gewenst)

2 - Opties

✓

3 - Kleur

4 - Accessoires

Bestelcode

TRANSPORTER

Spanelement

LC 400 daN*

LC 150 daN*

LC 1000 daN*

71 234

Grijs: 71 057 Zwart: 71 863

71 036

Eindfitting

2 - Opties

✓

3 - Kleur

Art.-Nr.

4 - Accessoires

LC 750 daN*

LC 300 daN*

LC 500 daN*

71 026

511275

310 275

LC 1100 daN*

LC 1250 daN*

71 028

71 104

Bestelcode

Art.-Nr.

* De informatie verwijst naar de belastbaarheid van het gehele net bij een vlakke lading. De minimum LC van spanelement en eind fitting bepaalt de LC van het net.

Kleur

✓

3 - Kleur

✓

4 - Accessoires

Bestelcode
Kleur net

Blauw

Extra’s

Rood

Grijs

✓

Zwart

✓

Olive

Oranje

Groen

4 - Accessoires

✓

Bestelcode

Opdruk band en label

Opdruk op maat – allsafe opdruk

Opdruk

geintegreerde spanband

Geen opdruk

geen opdruk

Labelopdruk op maat

Labelopdruk

Note: wij adviseren korte woorden, omdat de woorden door de stikpunten niet altijd in zijn geheel leesbaar zijn.

} Voorbeeld bestelcode
511261 – 800 – 500 – 175
TransSAFE®
Systeemnet
Plus

lange
zijde

Kleur
geintegreerde
band

korte
zijde

Maas afm.
lange zijde

– 170

Maas afm.
korte zijde

– ja

4 spanbanden
aan de hoeken

– 2 x 71234 – Olive/Rood – zonder
Spanelement

Kleur

Opdruk

Tel.
+32 (0)11 31 66 31
E-mail autoinrichting@grce.be
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