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System belek blokujących  
CRS jest przeznaczony do 
zabezpieczania wszelkiego 
rodzaju stabilnych jednostek 
opakowaniowych.

Łączy największe 
bezpieczeństwo z najwyższym 
komfortem obsługi i 
szybkością.

Belki blokujące, wyprodu-
kowane ze stabilnych profili 
aluminiowych, są poprowa-
dzone pod sufitem samochodu 
i można je pod nim schować 
na potrzeby załadunku i 
wyładunku, oszczędzając 
miejsce. 

Duży udźwig gwarantuje 
bezpieczeństwo również przy 
wysokich ciężarach ładunku.

1 Ergonomiczna konstrukcja 
gwarantuje proste użytkowanie.

2 Bezproblemowy załadunek i 
wyładunek dzięki możliwości 
schowania belek pod sufitem.

3 Można bez trudu regulować 
wysokość drążków poprzecznych.

System CRS
Uniwersalny system zabezpieczający

Odpowiedni do:
◾ skrzynek lub beczek z 
 napojami
◾ wszelkiego rodzaju
 stabilnych jednostek 
 opakowaniowych

Twoje korzyści:
◾ możliwość zabezpieczania 
 ładunku do 28 ton
◾ ergonomiczna i szybka obsługa
◾ bezpieczne chowanie belek 
 blokujących, również na 
 nierównych drogach
◾ dobrane do siebie komponenty systemowe

Dowiedz się więcej:
www.allsafe-CRS.info

1
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} Sufity / szyny podłogowe
Szyna Airline (aluminium) lub szyna stalowa

Umożliwiają kształtowe mocowanie do podłogi i sufitu.

Szyna podłogowa Tilly to pierwsza szyna z okrągłymi otworami, 
którą sama się oczyszcza: zanieczyszczenia są automatycznie 
usuwane po wpięciu drążka w szynę. Penetracja brudu jest 
skutecznie ograniczona.

Alternatywnie, system CRS może być 
skonfigurowany z listwą aluminiowa Airline. 

System CRS | Zabezpieczenie palet w   
 samochodach ciężarowych

} Belka blokująca CRS 
Wytrzymałe belki zabezpieczające

Wysokość belek można regulować w zakresie ± 50mm. 
Ergonomiczne uchwyty umożliwiają łatwą obsługę.

Opis 

System składa się z kilku pionowych belek, które 
są połączone ze sobą w poziomie za pomocą 
poprzecznych drążków. Mocowanie do sufitu i 
podłogi odbywa się poprzez perforowane szyny 
stalowe lub aluminiowe.

Skonfiguruj swój 
indywidualny system!

Status 05_2021
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} Drążki rozporowe i belki blokujące
Poziome zabezpieczenie ładunku

Drążki poprzeczne są dostępne w 3 wersjach:

◾ bezpieczne połączenie z belką
◾ zdejmowalne
◾ wyjątkowo wytrzymałe z belką poprzeczną KAT AJS

Jeżeli drążki nie są wykorzystywane, można je wygodnie 
schować, ale zawsze pozostają pod ręką.

} Pasy
Do bocznego zabezpieczenia ładunku

W przypadku nierównej ilości palet można wykonać 
zabezpieczenie za pomocą pasów mocujących umieszczanych 
między środkowymi belkami blokującymi.

} Akcesoria do systemu CRS
Zabezpieczanie i chowanie, by zyskać więcej miejsca

◾  Do chowania belek służy uchwyt na suficie. Można go dokupić również w późniejszym czasie.

◾  Drążki rozporowe

◾  Uchwyt do drążków rozporowych

◾  Zestaw belek blokujących KAT AJS; składający się z 3 belek z uchwytami.

◾ Drążek pomocniczy ułatwia chowanie belek blokujących CRS zwłaszcza przy dużych wysokościach sufitu. 

Status 05_2021
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System CRS |  Przegląd 
 komponentów

TILLY 
szyna 
podłogowa
Długość 
220 do 7608 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Stal cynkowana taśmowo
Ø 20 mm
Waga: 3,20 kg/m

512145 
TILLY szyna 
podłogowa
Długość
xxxx mm

Szyna
specjalna 
Airline
Długość 
220 do 7000 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Aluminium 
Ø 20 mm
Waga: 1,67 kg/m

521453
Szyna
specjalna Airline
Długość
xxxx mm

Szyna
sufitowa
Długość 
220 do 7000 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Stal cynkowana taśmowo
Waga: 2,94 kg/m

520048
Szyna sufitowa 
Długość
xxxx mm

Szyna 
sufitowa z 
otworami 
okrągłymi
Długość 
220 do 7000 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Aluminium
Waga: 1,08 kg/m

522020
Szyna 
prowadząca 
Długość
xxxx mm

Szyny sufitowe

Szyny podłogowe

} Przykładowy kod zamówienia
TILLY  - 6000

Szyna
Airline
lekka
Długość 
220 do 6000 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Aluminium 
Ø 20 mm
Waga: 1,67 kg/m

71226
Airline lekka 
Długość
xxxx mm

Rundloch
Decken-
schiene
Długość 
220 do 7608 mm

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

Stal cynkowana taśmowo
Waga: 3,00 kg/m

552081
Szyna sufitowa z 
otworami 
okrą-głymi 
Długość 
xxxx mm

P
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Drążek
rozporowy

1 - Artykułu Kod zamówienia

512123
zdjemowalny
lub
do dowieszenia
na uchwytach

Zest. 
uchwytów 
parkingowych 
do 3 drążków
rozporowych

1 - Artykułu Kod zamówienia

Zestaw składający się z
2 sztuk

510479-x3

Drążek
pomocniczy

1 - Artykułu Kod zamówienia

Długość: 1270 mm 512039

Pas 
obsługowy 
do belki CRS

1 - Artykułu Kod zamówienia

Długość 0,75 m

Długość 1,15 m

Długość 1,40 m

512026-1500

512026-2300

512026 - 2800

Zestaw
uchwytów
sufitowych

1 - Artykułu Kod zamówienia

do szyny stalowej na 
poprzecznicy
do szyny stalowej na 
płycie dachowej

do szyn aluminiowych

512013-0010

512013-0020

512013-0060

Zestaw
uchwytów do
belki CRS

1 - Artykułu Kod zamówienia

Tworzywo sztuczne 510484-10

} Przykładowy kod zamówienia
Uchwyt sufitowy 512013-0010

Akcesoria

Części zamienne

Podaj wymiar wewnętrzny w świetle przy zamówieniu

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 | 

Certyfikat obowiązuje dla:

obciążenia użytkowego do 17 t w kierunku jazdy ✔

obciążenia użytkowego do 28 t, zabezpieczonego 
w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy ✔

dopuszczonych szyn podłogowych 
(chętnie Ci doradzimy) ✔

dopuszczonych szyn sufitowych
(chętnie Ci doradzimy) ✔

2-3 drążków rozporowych w zależności od 
wysokości ładunku ✔

do wewnętrznej wysokości w świetle 3100 mm ✔

System CRS |  Certyfikacja

System-CRS daje Ci gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa. Na życzenie również z certyfikatem. 

Wariant zabudowy:

Wariant zabudowy:

Wariant 1: Wariant 2: Wariant 3: Wariant 4:

Wariant 5:
Drążki przymocowane do 

każdej belki.

Wariant 6:
System  2 – rzędowy (CRS 

wariant lekki)

Wariant 7:
System 3 – rzędowy
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1. 3 rzędy palet obok siebie 2 rzędy palet obok siebie

2. Czy potrzebujesz certyfikat? (patrz kryteria na str. 52) TAK NIE

3. Masa użytkowa? ____________ kg

4. Udźwig (kod L / XL / bez)? ____________ kg

5. Długość podłogi w przestrzeni ładunkowej? ____________ mm

6. Wysokość wewnętrzna w świetle nadwozia? ____________ mm

7. Wybrane szyny podłogowe (patrz str. 50):   __________________________________________
8. Ilość i długość szyn podłogowych*: __________________________________________

9. Odstęp? 50 mm (standard) 40 mm Oblicz ilość automatycznie

10. Wybrane szyny sufitowe (patrz str. 50):  _______________________________________

11. Ilość i długość szyn sufitowych*: __________________________________________

12. Oblicz ilość automatycznie

13. Wymiar szyn ____________ mm

* Szyny podłogowe i sufitowe dostępne w standardowych długościach 2000, 3000 i 6000 mm lub jako przycięte dokładnie na wymiar.

14. W którym kierunku ma być zabezpieczony ładunek?  do tyłu                                do tyłu i do przodu

15. Czy przy załadunku występują przerwy pomiędzy ładunkami**? TAK NIE

16. Twój system jest dostarczany zmontowany. Wybierz wariant montażu ze str. 60  Wariant montażu: ___________________________________ 

17. Uchwyt sufitowy? TAK NIE

18. Gdzie są mocowane uchwyty sufitowe? Poprzecznica Płyta dachowa

19. Czy potrzebujesz drążki rozporowe? TAK NIE

20. 2 – rzędowy system wykonany z KAT AJS listwa poprzeczna z ryglem 

21. Ilość drążków rozporowych ____________ sztuk 

22. Czy chcesz pasy do zabezpieczenia przesuniętego ładunku? TAK NIE

Długość pasa:  900 – 1000 mm   ____________ sztuk

Długość pasa:  1300 – 1700 mm   ____________ sztuk

** W przypadku ładunku z przerwami między ładunkami konieczne jest zastosowanie dodatkowych belek.

Zastosowanie

Informacje o 
pojeździe

Szyny 
sufitowe i 
podłogowe

Zastoso-
wanie i 
szczegóły 
systemu

Proszę pamiętać: poniższe informacje wpływają na ważność certyfikatu. W razie pytań prosimy o kontakt.

System CRS   |  Aby skonfigurować Twój indywidualny system   
 CRS, potrzebujemy następujących informacji:
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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 


