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Pasy mocujące
Perfekcyjne zabezpieczenie we  
wszystkich typach pojazdów

Strona 70-75

Pasy do opasywania
Uniwersalne i wytrzymałe

Strona 76-81

3.0  Pasy i siatki 

Mocowanie ładunku
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Pasy specjalne
Nie ma rzeczy niemożliwych 

Strona 82-83

Pasy skrojone na miarę
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Samochody dostawcze
Wytrzymała waga lekka

■	 „Made in Germany”   }  opracowane, sprawdzone i wyprodukowane w Engen

■	dowolnie konfigurowalne   }  idealnie dostosowane do realizowania Twoich zadań

■	mnóstwo dostępnych dodatków   }  np. indywidualny nadruk już od jednego egzemplarza

Pojazdy ciężarowe
Przeznaczone do intensywnego użytkowania

■	zgodne z normą DIN EN 12195-2   }  zapewniają Tobie maksymalne bezpieczeństwo

■	kompatybilne z nową serią KERL   }  pasują do większości pojazdów

■	największe siły napięcia   }  szybkie zabezpieczenie ładunku

Specjalne
Nie ma rzeczy niemożliwych

■	własne opracowanie i własna produkcja   }  zawsze wysoka jakość produkcji

■	bogaty wybór komponentów   }  doskonałe konfekcjonowanie pasa

■	Twój pas   }  Twoja sygnatura. Standard w allsafe

Pasy mocujące
Jaki pas dla jakiego zastosowania:

3.1  Pasy mocujące  
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Pojazdy ciężarowe
Przeznaczone do intensywnego użytkowania

■	zgodne z normą DIN EN 12195-2   }  zapewniają Tobie maksymalne bezpieczeństwo

■	kompatybilne z nową serią KERL   }  pasują do większości pojazdów

■	największe siły napięcia   }  szybkie zabezpieczenie ładunku

Furgon

Furgon

Plandeka
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Twój własny pas mocujący. Wybierz sam:

      Taśmę pasa

      Uchwyt na końcu pasa

      Nadruk na taśmie pasa i etykieta pasa z logiem

      Klamrę

      Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Odpowiednio do konkretnego zas-
tosowania dobierz sobie uchwyty na 
końce pasa. Czy to do szyny Airline, 
czy to do punktu mocującego, o 
najróżniejszych zdolnościach  
mocowania. A każdy z powierzchnią 
zapobiegającą korozji. Dodatkowo: 
możesz skonfigurować różne uchwyty 
do części długiej i części krótkiej.

Możesz określić parametry swojego 
pasa, nie tylko techniczne lecz 
także wizualne. Z różnych kolorów 
wybierz swój ulubiony. O resztę – 
przycięcie, rodzaj tkaniny, technikę 
szycia – zatroszczymy się my.

Nazwę firmy, logo firmy na taśmie 
pasa? Nie ma problemu. Nadruk na 
etykiecie pasa? Do zrobienia. To 
wszystko nawet przy zamówieniu 
1 sztuki. Zawsze ze standardowym 
kodem QR, dzięki któremu za 
pośrednictwem aplikacji allsafe-App 
sprawdzisz pasy i prawidłowo obliczysz 
ich ilość do zabezpieczenia ładunku.

Z naszej bogatej oferty wyszukaj 
sobie odpowiednią klamrę dobraną 
do konkretnego ładunku,  
indywidualnego zadania związanego  
z mocowaniem oraz wymaganych  
sił napięcia i zdolności mocowania.
Nie ma rzeczy niemożliwych.

Podkładki ochronne pod klamrę 
chronią ładunek podatny na 
odkształcenia, rękawy ochronne 
o rozmaitych właściwościach 
zapobiegają niszczeniu się 
Twojego pasa na krawędziach 
ładunku. Ty dobierasz,  
my wykonujemy.

3.1  Pasy mocujące   
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      Taśmę pasa

      Uchwyt na końcu pasa

      Nadruk na taśmie pasa i etykieta pasa z logiem

      Klamrę

      Wyposażenie dodatkowe i akcesoria
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} Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)

1 - Uchwyt na końcu pasa 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

LC 300 daN, Lmin= 140 mm                              LC 500 daN, Lmin= 140 m                                    LC 1000 daN, Lmin= 170 mm
511275                             Standardowy: 310275; nierdzewny: 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                       z zabezpieczeniem: 71 026; bez: 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 300 daN, Lmin= 110 mm                                   LC 300 daN, Lmin= 120 mm                                   pętla 200 mm 511263
75012 (gniazdo 75570)                                   121008                                                                  71 756 + nr art.

Lmin wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.

■	■	■ Pasy mocujące o szerokości 25 mm
Idealne do zastosowania w samochodzie dostawczym.

3.1  Pasy mocujące   

} Klamra
✓ 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

LC 400 daN, STF 195 daN        LC 650 daN, STF 200 daN         LC 1000 daN, STF 170 daN
żółty ocynk: 71 234         srebrny ocynk: 360 013-10                            71 036
niebieski proszkowany: 560 438-10        żółty ocynk: 77 036

LC 350 daN LC 250 daN LC 250 daN
71 017 512132-10 512132-20 Nr art.

Nierdz
ewna!

Aluminium!

Długość haka do wyboru 

powyżej lub poniżej.

nowy ! nowy !

Status 09_2022



71

PA
SY

 I S
IA

TK
I

} Kolor i długość
✓ ✓ 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

KolorNiebieski Czerwony Szary Czarny Oliwkowy Pomarańczowy Zielony
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Dł. całkowita
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 300 mm  i więcej. Dł. części krótkiej

■	■	■ Akcesoria 

} Przykładowy kod zamówienia
511263 – 71038 – 71234 – Oliwkowy – 3800 – 400 – Nadruk własny – Osłona etykiety +  

Zakładka
Pas mocujący o  
szerokości 25 mm

Uchwyt na  
końcu pasa Klamra Kolor Długość  

całkowita
Długość czę- 
ści krótkiej

Nadruk na  
taśmie pasa Wyposażenie dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Podkładka ochronna Osłona etykiety, od Zakładka (zapobiega Gumowy rękaw chroniący Rękaw chroniący przed
pod klamrę dł. cz. krótkiej 400 mm wywinięciu się z klamry) przed przecieraniem przecieraniem - tkanina

Długość części krótkiejDługość całkowita

} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ ✓ 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

dół

góra

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10
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■	■	■ Pasy mocujące o szerokości 35 mm
Do zastosowania w samochodzie dostawczym i w pojeździe ciężarowym – idealny rozmiar pośredni.

} Klamra
✓ 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

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

} Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)

1 - Uchwyt na końcu pasa 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

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                         pętla 200 mm
71 326                         71 756 + nr art.

Lmin wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.
* AJS: Szyny AJS i CTD z otworami kluczowymi / AL: szyna Airline

Furgon Plandeka

3.1  Pasy mocujące   

Długość haka do wyboru 

powyżej lub poniżej.

Status 09_2022



73

PA
SY

 I S
IA

TK
I

} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ ✓ 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

} Kolor i długość
✓ ✓ 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Niebieski Czerwony Oliwkowy Pomarańczowy Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Dł. całkowita
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 400 mm i więcej. Dł. części krótkiej

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Osłona etykiety, od dł. cz. Zakładka (zapobiega Rękaw chroniący przed Rękaw chroniący przed przecieraniem 
krótkiej 400 mm wywinięciu się z klamry) przecieraniem - tkanina  tkanina wysokiej wytrzymałości

■	■	■ Akcesoria 

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10

} Przykładowy kod zamówienia
511265 – 71022 – 71039 – Oliwkowy – 3800 – 400 – Nadruk własny – Osłona etykiety 

+ Zakładka
Pas mocujący o  
szerokości 35 mm

Uchwyt na  
końcu pasa Klamra Kolor Długość  

całkowita
Długość czę- 
ści krótkiej

Nadruk na  
taśmie pasa

Wyposażenie  
dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

Długość części krótkiejDługość całkowita
dół

góra
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} Uchwyt na końcu pasa (możliwe różne uchwyty w części długiej i części krótkiej)

1 - Uchwyt na końcu pasa 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

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  (prostopadły: 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 + nr art.

Lmin wskazuje minimalną długość części krótkiej dla danego uchwytu.
* AJS: Szyny AJS i CTD z otworami kluczowymi / AL: szyna Airline  ** 71 021 = Ø 20 mm / 71 220 = Ø 25 mm

■	■	■ Pasy mocujące o szerokości 45 lub 50 mm
Idealne do zastosowania w pojeździe ciężarowym.

} Klamra
✓ 2 - Klamra 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

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 Nr art.

FurgonPlandeka

3.1  Pasy mocujące   

Pasuje do 

większości burt !

Nierd
zewna!

Długi u
chwyt Ergono

miczna
 

zapad
ka na

pięcio
wa

Długość haka do wyboru 

powyżej lub poniżej.
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} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ ✓ 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Podkładka ochronn Osłona etykiety, od dł. Zakładka (zapobiega Rękaw chroniący przed B. wytrzymały rękaw 
chroniący pod klamrę cz. krótkiej 500 mm  wywinięciu się z klamry) przecieraniem - tkanina  przed przecieraniem

} Kolor i długość
✓ ✓ 3 - Kolor i długość 4 - Nadruk na taśmie pasa 5 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Niebieski Czerwony Szary Czarny Oliwkowy Pomarańczowy Zielony Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Dł. całkowita
Minimalna długość cz. krótkiej patrz uchwyt na końcu pasa. Długości cz. krótkiej można wybrać 500 mm  i więcej. Dł. części krótkiej

■	■	■ Akcesoria  

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10

} Przykładowy kod zamówienia
511266 – 71047 – 71056 – Oliwkowy – 3800 – 500 – nadruk własny – Osłona etykiety 
Pas mocujący o sze-
rokości 45 lub 50 mm

Uchwyt na 
końcu pasa

Klamra Kolor Długość 
całkowita

Długość czę- 
ści krótkiej

Nadruk na taśmie 
pasa

Wyposażenie dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

Długość części krótkiejDługość całkowita
dół

góra
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} Klamra
1 - Klamra 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

LC 800 daN*, STF 390 daN*  LC 1300 daN*, STF 400 daN* LC 2000 daN*, STF 340 daN*
żółty ocynk: 71 234  srebrny ocynk: 360 013-10 71 036
niebieski proszkowany: 560 438-10 żółty ocynk: 77 036

LC 600 daN* LC 500 daN* LC 600 daN* 511264
522406 71 012 522406 + Długość całkowita
* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu

} Kolor i długość
✓ 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Niebieski Czerwony Szary Czarny Oliwkowy Pomarańczowy Zielony

Żółty Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Długość całkowita

■	■	■ Pasy do opasania o szerokości 22 lub 25 mm 
Idealne do zastosowania w samochodzie dostawczym.

Długość całkowita

3.1  Pasy mocujące   

} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

Napin
acz L

udhof
a nowy ! nowy !
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■	■	■ Akcesoria  

} Przykładowy kod zamówienia
511264 – 71036 – Oliwkowy – 3800 – nadruk własny – Osłona etykiety
Pas do opasania o  
szerokości 25 mm

Klamra Kolor Długość  
całkowita

Nadruk na  
taśmie pasa

Wyposażenie  
dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Podkładka ochronna Osłona etykiety  Gumowy rękaw chroniący  Rękaw chroniący przed
pod klamrę   przedprzecieraniem  przecieraniem - tkanina

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10

Status 09_2022



78

} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

} Kolor i długość
✓ 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Niebieski Czerwony Oliwkowy Pomarańczowy Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Długość całkowita

■	■	■ Pasy do opasania o szerokości 35 mm 
Idealny w średnim rozmiarze – teraz dostępny jako pas do opasania.

3.1  Pasy mocujące  

Długość całkowita

} Klamra
1 - Klamra 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

LC 3000 daN*, STF 450 daN* LC 450 daN* 511387 
77 131 71 039 + Długość całkowita

* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu
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■	■	■ Akcesoria 

} Przykładowy kod zamówienia
512003 – 71039 – Oliwkowy – 3800 – nadruk własny – Osłona etykiety
Pas do opasania o  
szerokości 25 mm Klamra Kolor Długość  

całkowita
Nadruk na  
taśmie pasa

Wyposażenie  
dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Podkładka ochronna Osłona etykiety  Gumowy rękaw chroniący  Rękaw chroniący przed
pod klamrę   przedprzecieraniem  przecieraniem - tkanina

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10
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} Klamra
1 - Klamra 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

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 350 daN  
71 303 + Długość całkowita

* Specyfikacja zdolności mocowania (LC) przy opasaniu

3.1  Pasy mocujące  

} Kolor i długość
✓ 2 - Kolor i długość 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Niebieski Czerwony Szary Czarny Oliwkowy Pomarańczowy Zielony Kolor
Dla niektórych klamer nie są dostępne wszystkie kolory.

Długość całkowita w mm Długość całkowita

Długość całkowita

Nierdz
ewna!

■	■	■ Pasy do opasania o szerokości 45 / 50 mm 
Idealny do dużych naczep – teraz dostępny jako pas do opasania.

Status 09_2022
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} Nadruk na pasie i etykiecie
✓ ✓ 3 - Nadruk na taśmie pasa 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Przykładowe zdjęcia indywidualnych nadruków na pasie i etykiecie pasa

Indywidualny nadruk na części długiej pasa (również możliwy z logo allsafe) Nadruk na pasie
Bez nadruku na taśmie pasa Bez nadruku
Indywidualny nadruk na etykiecie pasa Nadruk na etykiecie

} Wyposażenie dodatkowe
✓ ✓ ✓ 4 - Wyposażenie dodatkowe Kod zamówienia

Podkładka ochronna Osłona etykiety  Gumowy rękaw chroniący  Rękaw chroniący przed
pod klamrę   przedprzecieraniem  przecieraniem - tkanina

■	■	■ Akcesoria 

} Przykładowy kod zamówienia
512004 – 71056 – Oliwkowy – 3800 – nadruk własny – Osłona etykiety
Pas do opasania o  
szerokości 50 mm Klamra Kolor Długość  

całkowita
Nadruk na  
taśmie pasa

Wyposażenie  
dodatkowe

LC: Zdolność mocowania Twojego pasa jest określona przez minimalną zdolność mocowania uchwytu i klamry.

Mata antypoślizgowa w rolce
µ = 0,5 - 0,6
8 mm grubości, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm grubości, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

Podkładka antypoślizgowa
µ = 0,5 - 0,6
ok. 100 x 200 x 8 mm
560381-10

Ochraniacz kątowy
560261-10
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■	■	■ Pasy mocujące  · Wersje specjalne
Przeznaczone do najrozmaitszych zastosowań.

} Wybrane przykłady indywidualnych zastosowań.
Kod zamówienia

Pas do mocowania koła samochodu LC 1 600 / STF 220 daN 79016/668-2000-0200
(sam. osobowy z  
ogumieniem ≤18")

79016/668-
3000-0200
(sam. sportowo-użytkowy i 
osobowy z ogumieniem >18")

Przeznaczone do 
przyczep z punktami 
mocującymi w obrębie  
powierzchni bazowej 
pojazdu

Pas do mocowania koła samochodu LC 2 500 daN 510388-20
(do opon o średnicy 
570 – 630 mm, 
np. 175/55 R15 do 
295/30 R18)

Przeznaczone do 
przyczep z punktami 
mocującymi poza 
obrębem powierzchni 
bazowej pojazdu

Pas do mocowania koła samochodu z ochraniaczem LC 1 500 / STF 225 daN 510496-0001
(sam. osobowy z  
ogumieniem ≤18")

510496-0008
(sam. sportowo-użytkowy i 
osobowy z ogumieniem >18")

Przeznaczone do 
przyczep z punktami 
mocującymi w obrębie 
powierzchni bazowej 
pojazdu

Pas do mocowania motocykla przez kierownicę (z filcową osłoną) 510358-10

odpowiednie do tego: pasy mocujące z napinaczem 650 daN 511263-2392

Pas do mocowania kontenera wymiennego 2 500 daN 79902

wymagane  

2 szt.

} Przykładowy kod zamówienia
Pas do mocowania kontenera wymiennego - 79902

3.1  Pasy mocujące   
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■	■	■ Pasy mocujące · Wymagania specjalne 
Potrzebujesz rozwiązania z pasami mocującymi dla zupełnie niestandardowych wymagań? Nie ma sprawy! Zwróć się z tym do nas, a my to 
umożliwimy. Całość naszej produkcji odbywa się w Niemczech, w naszym własnym zakładzie. Z tego względu możemy zaoferować szeroki 
wybór klamer i uchwytów do naszych pasów – skrojonych na miarę w sam raz dla niestandardowego zastosowania.

Wymagania specjalne: Zwróć się do nas!

} ROLF · system zabezpieczający do ładunków w pojemnikach cylindrycznych 
Artikel Bestell-Code

ROLF-zestaw 1 do zastosowania z pojemnikami cylindrycznymi 
obejmuje:
◾  4 x pas pierścieniowy (taśma 50 mm) z 4 karabińczykami 
◾ 2 x pas z napinaczem (taśma 50 mm)
◾ 2 x pas w kształcie „Y”

511686-10 

średnica 
do 105 cm

wysokość 
do 185 cm

ROLF-zestaw 2 do zastosowania z pojemnikami cylindrycznymi 
obejmuje: 
◾  4 x pas pierścieniowy (taśma 50 mm) z 4 pierścieniami
◾ 2 x pas z napinaczem (taśma 50 mm) 
◾ 2 x pas w kształcie „Y”

511686-30

średnica 
do 105 cm

wysokość 
do 185 cm

ROLF-zestaw 3 do zastosowania z pojemnikami z kołnierzem 
obejmuje: 
◾  4 x pas pierścieniowy (taśma 50 mm) z 4 karabińczykami 
◾ 2 x pas z napinaczem (taśma 50 mm) 
◾ 2 x pas w kształcie „Y”

511686-20

średnica 
do 105 cm

wysokość 
do 185 cm
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