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4 RakományRögzítő REndszEREk

Élvédők és csúszásgátló szőnyegek

 

Élvédők – 1 & 3 típusok
Speciálisan kialakításával a hevedert és a rögzítendő árut egyaránt védi.

Jellemzők
• 50 mm széles hevederekhez alkalmas.
• Egy darabból öntve.
• A szorítóhevedert jó megvezeti.
• A termék védelme a speciális forma által (nyomáselosztás).
• Nem dörzsöl / formatartó fagypont alatti hőmérsékleten is.
• Formatartó / újrafelhasználható.
• Kiváló minőségű műanyagból készült.

Típus Méret (mm) Heveder szélesség (mm) Megr. sz.
H1 130 x 80 max. 75 1460081
H3 100 x 100 max. 100 1460083

Nehéz kivitelű élvédők – 2 típus
A nehéz kivitelű (heavy duty) élvédők hevederes és/vagy láncos rögzítéshez alkalmasak.

Jellemzők
• Az árukat és a hevedert egyaránt védi.
• Erőelosztás a terméken.
• A rakományok összefogása.
• Részrakományok összefogása.

Típus Méret (mm) Hossz (mm) Megr. sz.
H2-0.3 190 x 190 x 20 300 1460091
H2-0.8 190 x 190 x 20 800 1460093
H2-1.0 190 x 190 x 20 1000 1460095
H2-1.2 190 x 190 x 20 1200 1460097

 

Csúszásgátló szőnyegek
Az anyagok közötti súrlódási ellenállás nagyon különböző, valamint bizonyos esetekben függ a hőmér-
séklettől és páratartalomtól is. A rakományok helyükön tartásához szükséges erőt emiatt elsősorban a 
súrlódási együttható határozza meg. A csúszásgátló szőnyegek optimális súrlódási ellenállást biztosító 
segédeszközök. Hozzájárulnak a rakomány optimális rögzítéséhez.

Jellemzők
• Német VDI 2700 szabvány szerint bevizsgálva.
• Beszerezhető különböző vastagságokban és méretekben.
• Súrlódási együttható μ > 0,6.
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Kérje aktuális ajánlatunkat 16. oldal

Népszerű csúszásgátló szőnyeg a rakomány és rakfelület közé.
Kedvező árú csúszásgátló szőnyeg, a teherautók rakfelületének teljes szélességben 
való beborítására is alkalmazzák.
Vékony csúszásgátló szőnyeg (3 mm), célszerű házilagos méretre vágáshoz. Az áruk 
között elhelyezve növeli a biztonságot és stabilitást.
A rakfelület és rakomány között, valamint a rakományok között egyaránt alkalmazható.

Leszorító hevederes rakományrögzítés 
csúszásgátló szőnyegekkel

Leszorító hevederes rakományrögzítés csúszás-
gátló szőnyegekkel (piros) és élvédőkkel (kék).


