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„Jak to właściwie ma się 
trzymać?” – myślisz często, 
spoglądając na wykaz 
ładunku. W końcu nie chcesz 
godzinami mocować ładunku, 
aby utrzymać na miejscu 
opony, kosze siatkowe, palety 
czy kontenery elastyczne.

Dzięki systemowi AJS w 
ciągu kilku sekund w sposób 
całkowicie niezawodny i 
wydajny zabezpieczysz 
ładunek w dowolnym zleceniu 
transportowym. Setki punktów 
mocujących stanowią bazę 
dla rozmaitych elementów 
zabezpieczających, takich  
jak pasy mocujące, belki 
blokujące lub belki na burtowe. 

Wąski rozstaw otworów 
profili stalowych o wysokiej 
wytrzymałości umożliwi  
zamocowanie tych elementów 
bardzo blisko ładunku. 
Kilkoma prostymi ruchami 
podzielisz pojazd na segmenty 
wzdłuż i wszerz.

1 Wąski rozstaw otworów umożliwia 
zamknięcie kształtowe dzięki 
zastosowaniu belek blokujących i 
pasów blisko ładunku.

2 Ochraniacz CP3 wypełnia luki
w przestrzeni ładunkowej.

3 Blokowanie ładunku przy pomocy 
belki blokującej KAT AJS i pasów.

System AJS
System listew mocujących
i belek blokujących

Odpowiedni do:
◾ worków big-dag i oktabin
◾ elastycznych DDPL
 i towarów w beczkach
◾ ładunku drobnicowego
◾ opon

Twoje korzyści:
◾ setki punktów mocujących dających  
 maksymalne spektrum możliwości
◾ ułatwione rozłożenie obciążenia
◾ zabezpieczenie ładunku metodą  
 kształtową w ciągu kilku sekund

Dowiedz się więcej:
www.allsafe-AJS.info

1

2

3
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} Do zabezpieczenia ładunku wymagane są następujące elementy:
Artykuł 1 sekcja międzykłonicowa 4 sekcje międzykłonicowe  

27 t
4 sekcje międzykłonicowe  
27 t z luką w przestrzeni 
ładunkowej

Listwy mocujące z 
systemem AJS 2 rzędy 2 rzędy 2 rzędy

Listwy mocujące z systemem 
AJS ryglowane trzpieniami 1 rząd 1 rząd

Belka blokująca KAT AJS 900 2 szt. 9 szt.* 12 szt.*
Odciągi krzyżowe po przekątnej 4 pary 4 pary

Opis 

System składa się z listew mocujących z 
systemem AJS, belek blokujących KAT AJS 
oraz odciągów krzyżowych do zabezpieczenia 
ładunku metodą kształtową oraz innych akcesoriów, 
takich jak ochraniacz CP3, pasy mocujące, drążki 
do przewozu odzieży i okucia KERL.

* Zamiennie – 6 szt. belek blokujących KAT AJS 2800

Rozłożenie obciążenia (luka w przestrzeni 
ładunkowej przy ścianie czołowej) 

W kierunku jazdy lukę w przestrzeni ładunkowej 
można zabezpieczyć 3 belkami blokującymi  
KAT AJS 900 lub zamiennie 2 belkami blokującymi 
KAT AJS 2800. Warunkiem tego jest rząd listew 
mocujących z systemem AJS ryglowanych  
trzpieniami. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia ładunku zgodnie z wytyczną branżową VDI 2700 ff. w naczepie  
o długości 13,60 m z certyfikatem XL:
◾ odciągi krzyżowe po przekątnej centralnie między kłonicami (patrz rys. 1)
◾ segmentacja ładunku – po 4 rzędach palet za pomocą belki blokującej KAT AJS (patrz rys. 2)
◾ ograniczniki paletowe z obu stron z certyfikatem L

| Zabezpieczenie ładunku do  wszelkiego  
 rodzaju zadań w transporcieSystem AJS

Status 02_2021



37

PL
AN

DE
KA

} Listwa mocująca z systemem AJS ryglowana trzpieniami i wyposażona w uchwyty AJS
Do zawieszania w kieszeniach kłonicy

Aby przenieść obciążenie listew mocujących z systemem AJS 
na konstrukcję pojazdu, konieczne jest wyposażenie jednego 
rzędu listew AJS w trzpienie ustalające.
Łączą one listwy AJS z kieszeniami kłonic od ściany czołowej 
do ramy tylnej. Kieszenie należy w zależności od typu przerobić 
w celu zamocowania trzpienia ustalającego. 

Wystarczą 2 rzędy listew mocujących, jeżeli wysokość 
ładunku nie przekracza 2/3 wysokości wnętrza naczepy.
Jeżeli ładunek jest wyższy, wymagane są 3 rzędy listew 
mocujących z systemem AJS. 

Za pomocą uchwytów AJS belkę blokującą KAT AJS 900 
można wstawić między kłonice i w pełni korzystać z listwy 
mocującej z systemem AJS. Dzięki płaskiemu profilowi nie 
zmienia się szerokość całkowita wnętrza pojazdu.
Uchwyty AJS zaciska się po prostu na listwie mocującej 
z systemem AJS.

} Ochraniacz CP3
Do zakładania na listwę mocującą z systemem AJS

W przypadku załadunku towaru na palety dla przemysłu 
chemicznego typu od CP1 do CP9 z prawej i z lewej strony 
tworzy się luka w przestrzeni ładunkowej. Za pomocą 
ochraniacza CP3 można je wypełnić i optymalnie 
zabezpieczyć ładunek.

} Odciąg krzyżowy po przekątnej
Połączenie między listwą mocującą z systemem AJS a punktem mocującym

Wysokość ładunku

Status 02_2021
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KAT AJS
BC 900

1 - Zakres zastosowania 2 - Tabliczka znamionowa produktu Kod zamówienia

Zakres zastosowania od 300 do 2510 mm – możliwość wydłużenia o 70 mm. KAT AJS 900
511306
wymiar 
wewnętrzny
xxxx mm

KAT AJS
BC 1100

Zakres stosowania od 300 mm do 2510 mm – możliwość wydłużenie o 70 mm. KAT AJS 1100
511307
wymiar 
wewnętrzny 
xxxx mm

KAT AJS
BC 2800

Zakres stosowania od 300 mm do 2520 mm – możliwość wydłużenie o 40 mm. KAT AJS 2800
511308
wymiar 
wewnętrzny
xxxx mm

 

Listwa 
mocująca z 
systemem AJS
Długość 
(220 do 5000 mm)

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Waga: 3,60 kg/m 521127
Listwa mocująca 
z systemem AJS
Długość
xxxx mm

Akcesoria 
opcjonalne

Rygiel sworzniowy 510927-10 Uchwyt AJS 511151-20 + rygiel sworzni-
owy w komplecie 
po 2 szt
+ uchwyt AJS
w komplecie 
po 2 szt

Stal ocynkowana Stal ocynkowana, 
pasywowana 
na niebiesko

Indywidualna 
tabliczka 
znamionowa 
produktu

✓ 3 - Tabliczka znamionowa produktu Kod zamówienia

Indywidualna tabliczka znamionowa z Twoim logo Logo klienta

Tabliczka znamionowa allsafe Logo allsafe

} Przykładowy kod zamówienia
KAT AJS 900 - 2420

System AJS 

Do zabezpieczania i segmentacji ładunku

| Wykaz elementów

Przy zamówieniu należy podać wymiar wnętrza w świetle

Przy zamówieniu należy podać wymiar wnętrza w świetle

Przy zamówieniu należy podać wymiar wnętrza w świetle

} Przykładowy kod zamówienia
Listwa mocujaca z systemem AJS - 3217 Rygiel sworzniowy + Uchwyt AJS
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Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0
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Pas z klamrą 
zaciskową 
do odciągu 
krzyżowego

1 - Artykułu Kod zamówienia

Poliester

Obciążalność: 750 daN
Długość całkowita: 3500 mm
Część krótka: 1000 mm
Część długa: 2500 mm

511361-10

Pas mocujący 
z dużym 
napinaczem 
do odciągu od 
ściany czołowej

Poliester

Obciążalność: 2500 daN
Długość całkowita: 3500 mm
Część krótka: 500 mm
Część długa: 3000 mm

511266-0572

Pas z klamrą 
zaciskową 
do profili CTD i 
listwy mocującej 
z systemem AJS

Poliester

Obciążalność: 1500 daN
Długość całkowita: 4000 mm
Część krótka: 2000 mm
Część długa: 2000 mm

511078-10

Pas mocujący z 
dużym napinaczem  
do profili CTD i 
listwy mocującej 
z systemem AJS

Poliester

Obciążalność: 1500 daN
Długość całkowita: 3500 mm
Część krótka: 1000 mm
Część długa: 2500 mm

510706-10

Ochraniacz 
CP3

1 - Artykułu Kod zamówienia
Aluminium 521597

KERL AJS 300 Stal, aluminium 511275
W opakowaniach po
- 0012 Szt. 
- 0040 Szt.
- 0080 Szt. 

KERL AJS 1000 
do listwy 
mocującej z 
systemem AJS 
i profili CTD

Stal, KTL

Obciążalność: 100 daN
wg normy EN 2640

511242
W opakowaniach po
- 0004 Szt. 
- 0012 Szt.
- 0040 Szt.

KERL AJS 25  
do listwy 
mocującej z
systemem AJS 
i profili CTD

Stal ocynkowana

Obciążalność:  
X: 400 daN 
Y: 1000 daN

512191
W opakowaniach po
- 0004 Szt. 
- 0012 Szt.
- 0040 Szt.

Część krótka

Część krótka

Część krótka

Część krótka

Część długa

Część długa

Część długa

Część długa

Do zabezpieczania pojedynczych ładunków

Akcesoria

105 33

12

27

77
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Wysokość ładunkuWysokość ładunku

Odciąg od ściany czołowej

Sekcja 
międzykłonicowa 1

Sekcja 
międzykłonicowa 2

Sekcja 
międzykłonicowa 3

Sekcja 
międzykłonicowa 4

11. Liczba pasów do zabezpieczenia ładunku z boku poprzez odciąg krzyżowy po przekątnej (pas z klamrą z zaciskową, 
511361-10) ____________ Szt.

12. Liczba pasów do zabezpieczenia ściany czołowej (rys. 1) koniecznych do odciągu od ściany czołowej, gdy masa 
ładunku > 10.000 kg (pas mocujący z dużym napinaczem, 511266-0572) _____________ Szt.

13. Liczba belek blokujących KAT AJS 900? _____________ Szt.

14. Liczba belek blokujących KAT AJS 1100? _____________ Szt.

15. Liczba belek blokujących KAT AJS 2800? _____________ Szt.

16. Liczba uchwytów AJS do belki blokującej KAT AJS 900? _____________ Szt.

17. Ochraniacz CP3? _____________ Szt.

18. Liczba pasów z klamrą zaciskową (511078-10) do opasania ładunków _____________ Szt.

19. Liczba pasów mocujących z dużym napinaczem (510706-10) do opasania ładunków _____________ Szt.

20. Zaczepy KERL AJS 1000 _____________ Szt.

21. Uchwyt KERL AJS 25 (511243)  _____________ Szt.

System

Pasy

Elementy
blokujące

Akcesoria

Rys. 1

Rys. 2 Rys. 3

Odciąg krzyżowy 
po przekątnej

Wymiar między  
kłonicami w świetle

Szerokość wnętrza
 w świetle

System AJS   |  W celu wykonania systemu AJS dostosowanego do  
 indywidualnych wymagań potrzebujemy następujących danych: 

1. Rodzaj ładunku Wyroby krystaliczne (cukier, sól) Ilość sztuk Opakowania miękkie (chemia)

2. Obciążenie użytkowe? < 18.000 kg 18.0001 - 27.000 kg > 27.000 kg

3. Ściana działowa EN 12642 Code L Code XL

4. Czy wysokość ładunku przekracza 2/3 wysokości całkowitej (rys.1)? TAK NIE

5. Szerokość wnętrza naczepy w świetle (rys. 3)? ______________ mm

6. Liczba sekcji międzykłonicowych? 1 sekcja 
międzykłonicowa

2 sekcje 
międzykłonicowe

3 sekcje 
międzykłonicowe

4 sekcje 
międzykłonicowe 27 t
(włącznie z certyfikatem)

7. W którym kierunku zabezpieczany jest ładunek?  do tyłu do przodu na bok

8. Odstęp między kłonicami w świetle (rys. 2)? ______________ mm

9. Ile rzędów listew mocujących ma być umieszczonych jeden nad drugim? 2 rzędy 3 rzędy

10. Czy na wyposażeniu ma się znaleźć jeden rząd listew mocujących z systemem AJS ryglowanych? TAK NIE

Status 02_2021



41

PL
AN

DE
KA

Listwa mocująca z systemem AJS  521127 Uchwyt AJS 511151

Ochraniacz CP3 
521597

◾

KAT AJS 
900, 1100, 2800

◾ ◾

Rygiel sworzniowy 
510927-10

◾

KERL AJS 25 
512191

◾

KERL AJS 1000
511242

◾

KERL AJS 300
511275

◾

Pas z klamrą zaciskową
511078-10
511361-10 ◾

Pas mocujący z dużym napinaczem 
510706-10

◾

Uchwyt AJS 511151-20

◾

|  Możliwe kombinacje System AJS   
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1

allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Faks  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


