
84

Voor bijna alle toepassingen. Perfect te combineren 
met onze spanbanden.

pagina 88-89

3.2  Netten 

Netten
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Creëert laadeenheden middels  
geïntegreerde spanband.

pagina 90-91

Netten  
op maat gemaakt
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3.2  Netten  

De klassieker – universeel en eenvoudig in gebruik

■	veel keuze in afmetingen en mazen   }  ideaal voor iedere transport

■	u bepaalt de afmeting en de mazen   }  uw op maat gemaakte net. Zelfs bij 1 stuks

■	compatibel met onze spanbanden   }  configureer eigen systeem

Ons systeem-net, met veel functies

■	geïntegreerde band met spanelement   }  maakt een laadeenheid voor maximale veiligheid

■	optionele spanbanden aan het net   }  combineer vormsluitende ladingzekering met neersjorren

■	diverse eindfittingen   }  geen minimum order aantal

Speciale netten
Individuele ontwerpen dankzij eigen engineering en productie

■	op maat gemaakt voor speciale toepassingen   }  wij ontwerpen netten volgens uw wens

■	geteste en bewezen materialen   }  hoogste zekerheid bij speciale producten

■	eigen engineering en productie   }  korte levertijden

Netten
Het juiste net voor uw toepassing:
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gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers
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Uw net op maat. Stel zelf samen:

      Optische kenmerken  

      Eindfitting 

      Afmeting net 

      Spanelement

      Afmeting mazen 

Kies de eindfittingen naar wens. Of u nu Airline rail 
gebruikt of sjorpunten er is altijd een oplossing. 

Niet alleen de technische kenmerken, maar ook  
de optische kenmerken kunt u zelf bepalen.  
Kies uw gewenste kleur en wij zorgen voor de rest.

Welke maat net benodigd is, weet u alleen. Geef het 
ons door en wij maken het voor u. Om de optimale  
afmeting van uw net te bepalen moet u de afmeting 
van uw laadruimte en ladinghoogte weten.  
Uw net moet de volledige lading bedekken zowel aan 
de zijkanten als voor en achter.

Kies het spanelement passend bij de gewenste  
voorspankracht en belastbaarheid LC.  
Met uw TransSAFE® net+, kunt u zelfs verscheidene 
spanelementen combineren.  
Een veelvoud aan variaties is mogelijk.

Kleine dozen of grote kratten? Bepaal de maten  
van uw mazen zodat deze kleiner is dan uw  
kleinste doos of krat. De meest gebruikte mazen  
zijn 150 mm - 200 mm.  

3.2  Netten   

Status 09_2022
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      Optische kenmerken  

      Eindfitting 

      Afmeting net 

      Spanelement

      Afmeting mazen 

Status 09_2022
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} Opties 
✓ 2 - opties 3 - kleur bestelcode

stalen ringen in alle 4 de hoeken standaard 

extra stalen ringen aan lange en/of korte zijde stalen ring
iedere
x positie

mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde. 

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.

} Afmetingen 
1 - afmetingen 2 - opties 3 - kleur bestelcode

Lange zijde in mm 511260
+ 
afmeting 
lange zijde 
xxxx

note: een kleine afwijking in afmeting van het net kan mogelijk zijn afhankelijk
van de afmetingen van de mazen.

Korte zijde in mm afmeting 
korte zijde 
xxxx

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 afmeting maas 
lange zijde 
xxxx

meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm. 

Afmeting maas korte zijde in mm afmeting maas 
korte zijde 
xxxx

meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.

3.2  Netten 

■	■	■
De klassieker. Flexibele configuratie, veelzijdig en praktisch.
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} Voorbeeld bestelcode
511260 – 4600 – 2500 – 175 – 170 – 4 – ja – olive
TransSAFE® net lange  

zijde
korte  
zijde

maas afm. 
lange zijde

maas afm.  
korte zijde

stalen ring ieder 
4e positie

extra  
stalen ring

kleur

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

■	■	■ Accessoires  

spanband met ratelgesp: spanband met klemgesp: uw spanband op maat zie blz. 62/63
511263-1075 (order 4 x) 511263-1078 (order 4 x) (25 mm spanbanden)

} Kleur
✓ ✓ 3 - kleur bestelcode

blauw  rood  grijs zwart olive oranje groen kleur

Kent u het TransSAFE® go?

Het intelligente net dat automatisch 

onder het dak geparkeerd kan wor-

den als het niet in gebruik is. Check

u www.allsafe-group.com/tsg

} Voorbeeld bestelcode
511263 – 71105 – 71234 – olive – 3800 – 240 – opdruk op maat – labelbeschermer + omslag

25 mm  
spanbanden

Eind  
fitting

span-
element kleur totale  

lengte 
lengte  
vast deel opdruk accessoires 

Status 09_2022
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} Afmetingen 
1 - afmetingen 2 - opties 3 - kleur 4 - accessoires bestelcode

Lange zijde in mm 511261
+
afmeting 
lange zijde 
xxxx

Opmerking: Afhankelijk van de gekozen maas-breedte en hoogte, kan het mogelijk zijn dat de 
aangevraagde lengte en breedte niet exact haalbaar is.

Korte zijde in mm afmeting 
korte zijde 
xxxxOpmerking: Afhankelijk van de gekozen maas-breedte en hoogte, kan het mogelijk zijn dat de 

aangevraagde lengte en breedte niet exact haalbaar is.

Afmeting maas lange zijde in mm afmeting maas 
lange zijde 
xxxx

meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm. 

Afmeting maas korte zijde in mm afmeting maas 
korte zijde 
xxxx

meest voorkomende maasafmeting is 150-200 mm. Minimum afmeting is 100 mm.

} Opties 
✓ 2 - opties 3 - kleur 4 - accessoires bestelcode

4 spanbanden gestikt aan de hoeken ja / nee

511288 -10
511288 - 20
511289 -10
511289 - 20

Voor neersjorren. 
Spanband blauw, met karabijnhaak
Spanband grijs, met karabijnhaak
Spanband blauw, met KERL 500 fitting voor Airline rails
Spanband grijs, met Kerl 500 fitting voor Airline rails

Type en aantal spanelementen spanelement
art.nr. xxx
van blz. 93
aantal  
spanelementen 
(1 of 2)

Kies het spanelement van uw wens op volgende pagina.
Voor netten van 2500 x 1500 of groter adviseren wij een 
extra spanelement (zie afbeelding).

Eindfitting voor hoeken (alleen mogelijk indien er geen opgestikte spanband gekozen is) fitting
art.nr. xxx
van blz. 93

kies de eindfittingen van uw wens op volgende pagina.

Extra eindfittingen op lange en/of korte zijde (alleen mogelijk in combinatie met eindfittingen voor de hoeken) eindfitting
art.nr. xxx
van blz. 93
iedere x positie
(kies 0 indien 
niet gewenst)

Mogelijk in iedere 2e, 3e of 4e positie. Zowel op korte als lange zijde.

3.2  Netten 

■	■	■  
Het net dat alles kan: vormsluiting mogelijk maken, laadeenheden creëren, combinatie 
vormen met spanbanden.
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} Spanelement voor geïntegreerde spanband 
✓ 2 - opties 3 - kleur 4 - accessoires bestelcode

LC 400 daN* LC 1000 daN* LC 250 daN LC 250 daN
71 234 71 036 512132-10 512132-20 art.-nr.

} Extra's 
✓ ✓ ✓ 4 - accessoires bestelcode

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

voor geïntegreerde 
spanband 

zonder opdruk zonder opdruk

opdruk op label op uw wens opdruk label

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

} Eindfittingen voor hoeken lange en korte zijde
✓ 2 - opties 3 - kleur 4 - accessoires bestelcode

LC 750 daN* LC 300 daN* LC 500 daN*
71 026 511275 310 275

LC 1100 daN* LC 1250 daN*
71 028 71 104 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

kleurblauw  rood  grijs zwart olive oranje groen

} Voorbeeld bestelcode
511261 – 1100 – 900 – 175 – 170 – ja – 2 x 71234 – olive/rood – nee/zonder
TransSAFE®net+ lange  

zijde
korte  
zijde

maas afm. 
lange zijde

maas afm.  
korte zijde

4 spanbanden  
aan de hoeken

Spanelement kleur extra spanbanden /
zonder opdruk

Status 09_2022


