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Het CRS-ladingzekering-
systeem is geschikt voor het 
vastzetten van verpakkings-
eenheden in alle soorten en 
maten.

Het combineert een hoge 
mate van veiligheid met  
bediengemak en snelheid.

De uit hoogwaardige profielen 
geproduceerde sperbalken 
zijn verbonden met de dakrail. 
Ze zijn, bij niet in gebruik, 
makkelijk en ruimte besparend 
onder het dak te parkeren.

De hoge belastbaarheid 
garandeert veiligheid, ook  
bij zware ladingen.

1 Gemakkelijk in gebruik door 
ergonomisch design.

2 Probleemloos laden en lossen door 
de onder het dak geparkeerde balken.

3 Dwarsbalken kunnen eenvoudig in 
hoogte versteld worden.

CRS-Systeem
Universeel ladingzekeringsysteem

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ kratten of vaten drank
◾ Stabiele verpakkings-
 eenheden in alle soorten 
 en maten

Uw voordelen:
◾ Ladingzekering tot 28 t 
◾ Ergonomisch en snel in gebruik
◾ Veilig parkeren van de balken  
 onder het dak
◾ veelzijdig door gebruik van  
 systeemcomponenten

Meer info:
www.allsafe-CRS.info
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CRS-Systeem | Ladingzekeringsysteem voor  
 pallets in vrachtwagens

} Dak- / vloerrail
Airlinerail (alu) of stalen rail

Zorgen voor  een vormsluitende verankering aan  
het dak en de vloer.

De Tilly-vloerrail is de eerste zelfreinigende vloerrail met ronde gaten: 
Vuil in de rail wordt automatisch verwijdert, zodra een sperstang 
in de rail wordt geplaatst. Tegelijkertijd wordt het binnen dringen 
van vuil effectief vermindert.

Als alternatief kan het CRS systeem 
worden uitgevoerd met aluminium Airlinerail.

} CRS-Sperbalken
Robuuste sperbalken

De balken zijn ± 50 mm in hoogte verstelbaar. Ergonomische 
handgrepen zorgen voor een eenvoudige bediening. 

Omschrijving 

Het systeem bestaat uit meerdere verticale balken  
die met horizontale sperstangen aan elkaar  
verbonden zijn. De balken worden in de stalen  
of aluminium dak- en vloerrail verankert.

Laat uw optimale systeem 
door ons configureren! 
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| Ladingzekeringsysteem voor  
 pallets in vrachtwagens

} Sperstangen en balken
Horizontale ladingzekering

Sperstangen zijn er in 3 uitvoeringen:

◾ Anti-diefstal / verlies aan de sperbalken verbonden 
◾ uitneembaar
◾ Bijzonder robuust met KAT AJS dwarsbalken

Bij niet in gebruik kunnen de sperstangen makkelijk geparkeerd 
worden en blijven zo altijd bij de hand.
 

} Spanbanden
Voor zijwaartse ladingzekering

Bij een ongelijk aantal pallets kunnen spanbanden worden 
ingezet tussen de middelste sperbalken. 
Deze spanbanden zorgen voor een zijwaartse ladingzekering.

} CRS-Systeem accessoires
t.b.v. vastzetten en ruimte besparend parkeren

◾  voor het parkeren van de balken gebruikt u de dakhouder. Ook voor bestaande voertuigen beschikbaar.

◾  Sperstangen

◾  Sperstangenhouder

◾  KAT AJS sperbalkenset; bestaand uit 3 balken met houders.

◾  De parkeerstang maakt het parkeren van de balken bij een hoog dak makkelijk. 
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CRS-Systeem |  Onderdelen

Airlinerail 
speciaal
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

aluminium 
Ø 20 mm
gewicht: 1,67 kg/m

521453
24 mm vloer 
Lengte  
xxxx mm

Dakrail
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

staal band verzinkt
gewicht: 2,94 kg/m

520048
Dakrail
Lengte  
xxxx mm

Geleiderail
CRS
Lengte  
220 tot 7000 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

aluminium
gewicht: 1,08 kg/m

522020
Geleiderail
Lengte  
xxxx mm

Dakrail

Vloerrail

} Voorbeeld bestelcode
TILLY  - 6000

Airlinerail 
light
Lengte  
220 tot 6000 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

aluminium 
Ø 20 mm
gewicht: 1,67 kg/m

71226
rechthoekig
Lengte  
xxxx mm

Rond gat
dakrail
Lengte 
220 tot 7608 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

staal band verzinkt
gewicht: 3,00 kg/m

552081
Rond gat
dakrail
Lengte
xxxx mm

TILLY 
Vloerrail

Lengte 
220 tot 7608 mm

1 - Profiel  / Lengte Bestelcode

staal band verzinkt
Ø 20 mm
gewicht: 3,20 kg/m

512145 
TILLY
vloerrail
Lengte
xxxx mm

P
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Sperstangen 1 - Artikel Bestelcode

512123

lose 
or
captively 

Houder voor 
3 sper-
stangen

1 - Artikel Bestelcode

Set bestaat uit 2 stuks 510479-x3

Parkeer-
stang

1 - Artikel Bestelcode

lengte: 1270 mm 512039

Bedienings-
koord voor 
CRS-balken

1 - Artikel Bestelcode

lengte: 0,75 m

lengte: 1,15 m

lengte: 1,40 m

512026-1500

512026-2300

512026-2800

Dakhouder-
set

1 - Artikel Bestelcode

tbv stalen rail op dwarsspanten

tbv stalen rail tegen dak

voor aluminium rails

512013-0010

512013-0020

512013-0060

Handgreep-
set voor 
CRS-balken

1 - Artikel Bestelcode

kunststof 510484-10

|  Onderdelen

} Voorbeeld bestelcode
Dakhouder 512013-0010

Accessoires

Onderdelen

Maat tussen de rail opgeven bij bestelling

86

10
1
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Bauvarianten

A B C D

Bauvariante 1: Bauvariante 2:

ABCD

Bauvariante 3:

AB CD

Bauvariante 4:

A BC D

Bauvariante 5:
Spriegel verlier sicher

EFEF

Bauvariante 6:
System 2-reihig (CRS light):

A D

Bauvariante 7:

D

System 3-reihig :

A D

} Bauvarianten für spezielle Anwendungen 

Definieren die Position der Querspriegel und Handgriffe.

7

Bauvarianten

A B C D

Bauvariante 1: Bauvariante 2:

ABCD

Bauvariante 3:

AB CD

Bauvariante 4:

A BC D

Bauvariante 5:
Spriegel verlier sicher

EFEF

Bauvariante 6:
System 2-reihig (CRS light):

A D

Bauvariante 7:

D

System 3-reihig :

A D

} Bauvarianten für spezielle Anwendungen 

Definieren die Position der Querspriegel und Handgriffe.

2 | 

Het certificaat is geldig bij:

Lading tot 17 t in rijrichting ✔

Lading tot 28 t in achterwaartse richting ✔

Geschikte vloerrail 
(wij adviseren u graag) ✔

Geschikte dakrail
(wij adviseren u graag) ✔

2-3 sperstangen naar gelang de hoogte van de lading ✔

Tot een binnenhoogte van  3100 mm ✔

CRS-Systeem |  Certificering

Het CRS-systeem biedt een maximum aan zekerheid. Indien gewenst leverbaar met certificaat. 

Varianten

Variant 1: Variant 2: Variant 3: Variant 4:

Variant 5:
sperstangen kunnen niet 

worden verloren

Variant 6:
systeem 2 rijen (CRS-light)

Variant 7:
systeem 3 rijen

Varianten voor speciale toepassingen
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1. 3 rijen pallets naast elkaar 2 rijen pallets naast elkaar 

2. Wenst u een certificaat? (zie criteria op pag. 52) JA NEE

3. Laadvermogen? ____________ kg

4. Belastbaarheid (Code L / XL /zonder)? ____________ kg

5. Lengte van laadvloer? ____________ mm

6. Binnenhoogte van de opbouw? ____________ mm

7. Gewenste vloerrail ( zie pag. 50):   __________________________________________
8. Aantal en lengte vloerrail*: ______________________________________________________

9. Raster? 50 mm (Standaard) 40 mm Aantal automatisch laten berekenen

10. Gewenste dakrail ( zie pag. 50)?:    _________________________________________________

11. Aantal en lengte dakrail*: _______________________________________________________

12. Aantal automatisch laten berekenen

13. maat h.o.h. van de rail ____________ mm

* Vloer- en dakrail te verkrijgen in standaard lengte 2000, 3000 en 6000 mm of exact op maat gemaakt.

14. In welke richting dient te lading gezekerd te zijn? achterwaarts                       achter- en voorwaarts

15. Zijn er open ruimtes tussen de lading**?  JA  NEE

16. Uw systeem wordt gemonteerd geleverd. Kies uw bouwvariant. Bouwvariant:  __________________________________ 

17. Dakhouder? JA  NEE

18. Waar worden de dakhouders bevestigd? dwarsspanten Dak

19. Wenst u sperstangen? JA NEE

20. Systeem met 2 rijen KAT AJS dwarsprofielen 
met veervergrendeling

21. Aantal sperstangen: ____________ stuks 

22. Wenst u spanbanden voor zijwaartse ladingzekering? JA NEE

Lengte spanband:  900 – 1000 mm   ____________ stuks

Lengte spanband:  1300 – 1700 mm   ____________ stuks

** Bij open ruimtes tussen de lading is aanvullende ladingzekering nodig

Toepassing

Voertuig 
informatie

Dak- en 
vloerrail

Toepassing 
en details 
van het 
systeem

Opmerking: de volgende vragen hebben invloed op het certificaat. Heeft u hierover vragen dan horen wij dat graag. 

|  Certificering CRS-Systeem   |  Stel zelf uw CRS-systeem samen: 
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 

allsafe GmbH & Co. KG
Benelux & UK
De Waal 18
NL - 5684 PH Best
Phone +31 (0) 85 0645129
email verkoop@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


