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Spanbanden  
2-delig
Ladingzekering in alle voertuigen

pagina 70-75

Spanbanden  
eindloos
Universeel en sterk
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3.0  Spanbanden & netten 

Spanbanden
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Spanbanden  
eindloos
Universeel en sterk

pagina 76-81

Speciale  
toepassingen
Niets is onmogelijk

pagina 82-83

Spanbanden
op maat gemaakt
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Lichte bedrijfswagens
lichtgewicht en sterk

■	made in Germany   }  ontwikkeld, getest en geproduceerd in Engen, Duitsland

■	zelf samen te stellen   }  perfect voor uw toepassing

■	 veel opties beschikbaar  } opdruk eigen naam. Geen minimum aantal, zelfs vanaf 1 stuks

Vrachtwagen
Ontwikkeld en geproduceerd voor zware toepassingen

■	volgens EN12195-2   }  maximale zekerheid

■	compatibel met de nieuwe KERL fittingen   }  past in vrijwel ieder voertuig

■	hoge voorspanningskracht   }  hoge zekerheid met minder spanbanden

Special
Een veelvoud aan mogelijkheden

■	eigen engineering en productie   }  hoge kwailiteit, ook voor specials

■	grote hoeveelheid aan componenten   }  oneindig veel mogelijkheden
            voor custom made spanbanden

■	uw spanband   }  uw standaard bij allsafe

Spanbanden
Voor ieder toepassing de juiste spanband:

3.1  Spanbanden   

Status 09_2022
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gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

ponjava
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Uw specifieke spanband. Stel zelf samen:

      Optiek spanband

      Eindfittingen 

      Opdruk op band en label

      Spanelement 

      Accessoires 

Kies de eindfittingen die aansluiten 
bij uw toepassing. Of u nu Airline rail 
gebruikt of sjorpunten er is altijd een 
eindfitting met de juiste belastbaarheid. 
Altijd uitgevoerd met een corrosiebes-
tendige oppervlaktebehandeling. 
U kunt tevens verschillende eind-
fittingen aan het vaste en losse deel 
krijgen.

Niet alleen de technische ken-
merken, maar ook de optische  
kenmerken kunt u zelf bepalen.  
Kies uw eigen kleur en wij maken  
er uw spanbanden mee. 

Uw firmanaam of logo op het band 
drukken? Geen probleem. 
Eventueel ook op het label? Doen 
we graag voor u. Zelfs bij 1 stuk, 
maken wij wat u wenst. D.m.v. de 
QR-code en onze allsafe app 
kunt u altijd de gordels controleren 
en het juiste aantal gordels be-
rekenen.

Kies een spanelement uit ons  
brede programma voor de juiste 
toepassing, belastbaarheid en  
gewenste voorspankracht.  
Een veelvoud aan variaties is  
mogelijk.

Diverse beschermende  
componenten zijn te verkijgen 
om uw kostbare lading te  
beschermen tegen beschadi-
ging. Maak uw keus.

3.1  Spanbanden   
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      Optiek spanband

      Eindfittingen 

      Opdruk op band en label

      Spanelement 

      Accessoires 
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■	■	■ 25 mm spanbanden
Ideaal voor lichte bedrijfswagens.

3.1  Spanbanden  

rvs!

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 400 daN, STF 195 daN        LC 650 daN, STF 200 daN         LC 1000 daN, STF 170 daN
geel verzinkt: 71 234        blank verzinkt: 360 013-10                             71 036
poedercoating blank: 560 438-10        geel verzinkt: 77 036

LC 350 daN LC 250 daN LC 250 daN
71 017 512132-10 512132-20 Item no.

} Eind fitting  (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 300 daN, Lmin= 140 mm LC 500 daN, Lmin= 140 mm LC 1000 daN, Lmin= 170 mm
511275                                  standaard: 310275; rvs: 310280                       511228

LC 550 daN, Lmin= 190 mm LC 650 daN, Lmin= 120 mm            LC 750 daN, Lmin= 160 mm               LC 750 daN, Lmin= 130 mm
77 034 71 049 71 038                        met vergrendeling: 71 026; zonder: 71 349

LC 1100 daN, Lmin= 180 mm LC 1250 daN, Lmin= 170 mm LC 500 daN, Lmin= 180 mm            LC 300 daN, Lmin= 110 mm
71 028 71 104 75 008                                            71 412

LC 150 daN, Lmin= 110 mm                                  LC 300 daN, Lmin= 120 mm                                    lus 200 mm 511263
75012 (stop 75570)                                  121008                                                                    71 756 + Item no.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.

rvs!

aluminium!

rvs!

Haak naar bo
ven of onde

r? 

Dat is uw keus.
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} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

kleurblauw  rood  grijs zwart olive oranje groen
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm Totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 300 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel 

■	■	■ Accessoires  

} Voorbeeld bestelcode
511263 – 71038 – 71234 – olive – 3800 – 400 – opdruk band – labelbeschermer + omslag
25 mm   
spanbanden eindfitting span-

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk extra's

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen

} Extra's  
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer (min. omslag beschermhoes  beschermhoes 
spanelement lengte vast deel 400 mm) (tegen verlies) blauw paars

vast deel totale lengte 

} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

onder

boven

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10

Status 09_2022
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3.1  Spanbanden  

■	■	■ 35 mm spanbanden
Ideaal voor lichte bedrijfswagens en kastwagens - de perfecte tussenmaat.

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1500 daN, STF 225 daN          LC 225 daN
77 131          71 039 art.-nr.

} Eind fitting (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 300 daN, Lmin= 150 mm LC 500 daN, Lmin= 150 mm LC 1000 daN, Lmin= 160 mm            LC 2000 daN, Lmin= 180 mm

511265

511275 310275 AJS*: 511242; AL*: 511228             511227

LC 750 daN, Lmin= 110 mm LC 1250 daN, Lmin= 210 mm LC 1500 daN, Lmin= 190 mm           LC 2500 daN, Lmin= 240 mm
71 022 71 664-10 71 662   71 668

LC 800 daN, Lmin= 140 mm                          lus 200 mm
71 326                          71 756 + art.-nr.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.
* AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers

Haak naar bo
ven of onde

r? 

Dat is uw keus.
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} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

blauw  rood  olive oranje kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 400 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

labelbeschermer (min. omslag  beschermhoes beschermhoes
lengte vast deel 400 mm) (tegen verlies) paars heavy-duty

■	■	■ Accessoires  

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10

} Voorbeeld bestelcode
511265 – 71022 – 71039 – olive – 3800 – 400 – Opdruk – labelbeschermer + omslag
35 mm   
spanbanden eindfitting span-

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

vast deel totale lengte 
onder

boven
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} Eind fitting  (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1000 daN, Lmin= 180 mm LC 2000 daN, Lmin= 200 mm LC 750 daN, Lmin= 130 mm LC 600 daN, Lmin= 130 mm
AJS*: 511242; AL*: 511228   511227   71 022 71 021; 71 220 (400 daN)**

LC 2500 daN, Lmin= 280 mm  LC 2500 daN, Lmin= 210 mm LC 2500 daN, Lmin= 220 mm LC 2500 daN, Lmin= 260 mm
71 051 (gedraaid: 71 043) 71 147 71 027 71 668

LC 2500 daN, Lmin= 290 mm  LC 1100 daN, Lmin= 180 mm LC 2500 daN, Lmin= 210 mm LC 100 daN, Lmin= 220 mm 511266 
71 074  71 047 71 062 77 201 + art.-nr.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.
* AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail  ** 71 021 = Ø 20 mm / 71 220 = Ø 25 mm

3.1  Spanbanden  

■	■	■ 45 / 50 mm spanbanden 
Ideaal voor in vrachtwagens.

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1000 daN, STF 150 daN LC 1650 daN, STF 165 daN LC 2500 daN, STF 250 daN
71 265 71 016 71 056

LC 2500 daN, STF 400 daN LC 2500 daN, STF 500 daN LC 400 daN
71 179 77 179 71 299

LC 750 daN  LC 1150 daN LC 500 daN
71 014  71 300 71 010 art.-nr.

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers

met klem- en  

spangesp 
mogelijk

rvs!

lange
 hend

el
ergo 

ratelg
esp

Haak naar bo
ven of onde

r? 

Dat is uw keus.

Status 09_2022



75

SP
AN

BA
ND

EN
 &

 N
ET

TE
N

} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer (min. omslag  beschermhoes beschermhoes  
spanelement lengte vast deel 500 mm) (tegen verlies) geel  heavy-duty

Gesamtlänge

} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

blauw  rood  grijs zwart olive oranje groen kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 500 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel

■	■	■ Accessoires  

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10

} Voorbeeld bestelcode
511266 – 71047 – 71056 – olive – 3800 – 500 – opdruk band – labelbeschermer + omslag
45 / 50 mm   
spanbanden eindfitting span- 

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

vast deel totale lengte 
onder

boven
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} Spanelement
1 - spanelement 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

LC 800 daN*, STF 390 daN* LC 1300 daN*, STF 400 daN* LC 2000 daN*, STF 340 daN*
geel verzinkt: 71 234 blank verzinkt: 360 013-10 71 036
poedercoating blank: 560 438-10 geel verzinkt: 77 036

LC 600 daN* LC 500 daN* LC 600 daN* 511264
522406 71 012 522406 + art.-nr.
* Belastbaarheid LC in omsnoering

} Kleur / lengte 
✓ 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

blauw  rood  grijs zwart olive oranje groen

geel kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm Totale lengte

■	■	■ 22 / 25 mm spanbanden eindloos 
Ideaal voor lichte bedrijfswagens.

3.1  Spanbanden  

totale lengte 

} Opdruk op band en label
✓ ✓ 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

Ludh
of-S

panne
r
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77

SP
AN

BA
ND

EN
 &

 N
ET

TE
N

■	■	■ Accessoires  

} Voorbeeld bestelcode
511264 – 71036 – olive – 3800 – opdruk band – labelbeschermer 
25 mm eindloze gordels spanelement kleur totale lengte opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ 4 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer  beschermhoes  beschermhoes 
spanelement   blauw paars

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10
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} Opdruk op band en label
✓ ✓ 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

} Kleur / lengte 
✓ 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

blauw rood olive oranje kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

totale lengte in mm Totale lengte

■	■	■ 35 mm eindloos
De ideale tussenmaat – nu ook eindloos.

totale lengte 

} Spanelement
1 - spanelement 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

LC 3000 daN*, STF 450 daN* LC 450 daN* 511387 
77 131 71 039 + art.-nr.

* Belastbaarheid LC in omsnoering

3.1  Spanbanden 
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■	■	■ Accessoires 

} Voorbeeld bestelcode
512003 – 71039 – olive – 3800 – opdruk band – labelbeschermer 
25 mm eindloze gordels spanelement kleur totale lengte opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ 4 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer  beschermhoes  beschermhoes 
spanelement   blauw paars

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10
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} Spanelement
1 - spanelement 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

LC 1000 daN, STF 150 daN LC 1650 daN, STF 165 daN LC 2500 daN, STF 250 daN

512004

71 265 71 016 71 056

LC 2500 daN, STF 400 daN LC 2500 daN, STF 500 daN LC 400 daN
71 179 77 179 71 299

LC 750 daN  LC 1150 daN LC 500 daN
71 014  71 300 71 010

LC 750 daN  
71 303 + art.-nr.

* Belastbaarheid LC in omsnoering

■	■	■ 45 / 50 mm eindloos
De ideale maat voor alle vrachtwagens – nu ook eindloos.

} Kleur / lengte 
✓ 2 - kleur / lengte 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

blauw  rood  grijs zwart olive oranje groen kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

totale lengte in mm Totale lengte

totale lengte 

3.1  Spanbanden 

rvs!
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} Opdruk op band en label
✓ ✓ 3 - opdruk 4 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

■	■	■ Accessoires 

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ 4 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer  beschermhoes  beschermhoes 
spanelement   blauw paars

} Voorbeeld bestelcode
512004 – 71039 – olive – 3800 – opdruk band – labelbeschermer 
50 mm eindloze gordels spanelement kleur totale lengte opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10
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■	■	■ Spanbanden · Speciale uitvoeringen
Geschikt voor diverse toepassingen.

3.1  Spanbanden  

} Enkele voorbeelden:
bestelcode

Auto ambulance gordel LC 1 600 / STF 220 daN 79016/668-2000-0200
(bandenmaat  kleiner  
of gelijk 18")

79016/668-3000-0200
(bandenmaat groter  
of gelijk 18") 

Geschikt voor  
aanhangwagens met 
sjorpunten binnen de 
voertuig basis

auto ambulance gordel LC 2 500 daN 510388-20
(bandenmaat 
± 570 - 630 mm
bv. 175/55 R15 tot 
295/30 R18)

Geschikt voor  
aanhangwagens met 
sjorpunten buiten de 
voertuig basis

auto ambulance gordel LC 1 500 / STF 225 daN 510496-0001
(bandenmaat  kleiner  
of gelijk 18")

510496-0008
(bandenmaat groter  
of gelijk 18")

Geschikt voor  
aanhangwagens met 
sjorpunten binnen de 
voertuig basis

stuur-harnas met bescherming voor brandstoftank 510358-10

Motor tie down  650 daN 511263-2392

Container gordel 2 500 daN 79902

2 stuks 
 

benodig
d

} Voorbeeld bestelcode
Container gordel - 79902

Status 09_2022
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■	■	■ Spanbanden · speciale toepassing
Bent u op zoek naar een spanband voor een speciale toepassing? Geen probleem ! Wij helpen u graag!
Wij produceren alles in onze eigen fabriek in Duitsland. Dit maakt het mogelijk om uit een veelvoud van fittingen en  
spanelementen uw ideale spanband samen te stellen.

Speciale wensen: Daag ons uit!

} ROLF · vastzetsysteem voor ronde lading 
Artikel bestelcode

ROLF-Set 1 ten behoeve van ronde vaten bevat:
◾  4 x ringharnas (50 mm band) met 4 karabijnhaken
◾  2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band)
◾  2 x Y-gordel

511686-10 

diameter 
tot 105 cm

hoogte tot  
185 cm

ROLF-Set 2 ten behoeve van ronde vaten bevat: 
◾  4 x ringharnas (50 mm band) met ringen
◾  2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band)
◾  2 x Y-gordel

511686-30

diameter 
tot 105 cm

hoogte tot  
185 cm

ROLF-Set 3 ten behoeve van ronde vaten bevat:
◾  4 x ringharnas (50 mm band) met platte haken
◾  2 x bijpassende ratelgespgordels (50 mm band)
◾  2 x Y-gordel

511686-20

diameter 
tot 105 cm

hoogte tot  
185 cm

Status 09_2022


