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System podwójnej podłogi do małych plandek
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Gotowa do przewozu skrzynia 
biegów może zablokować 
połowę obszaru załadunku. 
Ani obok, ani na nią nie 
możesz ładować kolejnych 
towarów.  
W ten sposób przewozisz 
towar znacznie poniżej  
dopuszczalnej ładowności  
i jedziesz z dużą ilością  
„powietrza pod plandeką“.

Lub wygrywasz z systemem 
CTD light i zyskujesz  
dodatkowy poziom załadunku. 

System CTD light  
przeznaczony jest do lekkich 
ładunków i może być stosowany 
we wszystkich popularnych 
małych plandekach. 

1 przy tej samej konstrukcji 
załadunek na dwóch poziomach 
2 nośność 100 kg (na każdy
metr kwadratowy 100 kg) na jedno 
miejsce euro paletowe

System CTD light
Lekkie ładunki na drugim poziomie

Odpowiedni do:
◾ załadunku na 2 poziomach
◾ załadunku palet wrażliwych  
 na uszkodzenia
◾ do wszystkich popularnych 
 plandek w klasie 3,5 t

Twoje korzyści:
◾ drugi poziom załadunku
◾ możliwość zaparkowania nieużywanych 
 belek ładunkowych 
◾ oszczedność czasu i kosztów transportowych 

Dowiedz się więcej:
www.allsafe-CTD-light.info

Status 02_2021



52

S a m o c h o d y  d o s t a w c z e1 | 

System CTD light 

Opis 

System CTD light składa się z listew wzdłużnych i 
belek ładunkowych. System może być załadowany 
paletami lub innym ładunkiem. 

Palety wzdłużnie

Palety poprzecznie

} Schemat obciążenia systemu CTD light* 
Waga na europaletę = 100 kg / m2

 

| System podwójnej podłogi do lekkich 
 ładunków w zabudowach plandekowych.
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* Warunkiem wstępnym jest wystarczająca stabilność kieszeni i struktury plandeki.
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} Listwy wzdłużne
Do zawieszenia w kieszeniach

Listwy wzdłużne AJS mocowane są w kieszeniach. 

Warunkiem wstępnym jest wystarczająca stabilność 
kieszeni i struktury plandeki.

} Mocowanie kieszeni
Pewne połączenie z pojazdem

Opcjonalnie dostępne są szyny z otworami kluczowymi 
i kieszenie KERL 25 o wysokiej wytrzymałości. 
Zastępują one standardowe kieszenie do desek na 
pojeździe. 
Uwaga: konstrucja kłonic i całej plandeki powinna 
być wystarczająco stabilna.

} Belka ładunkowa CTD light
Belka porzeczna w systemie CTD light

Nośność belek ładunkowych CTD light 
wynosi 100 kg / europaleta (= 100 kg / m2). 

Zatrzask zabezpieczający belki ładunkowej CTD 
przekazuje występujące siły na obie strony pojazdu.

} Parkowanie belek 
Oszczędność miejsca gdy nie są w użyciu

Z uchwytami AJS zaparkujesz belki ładunkowe, gdy nie 
są używane, aby zaoszczędzić miejsce.
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belka 
ładunkowa 
CTD light

1 - Zakres zastosowania 2 - Tabliczka znamionowa produktu Kod zamówienia

Zakres zastosowania od 1000 do 2530 mm – możliwość wydłużenia o 320 mm. 511600
belka ładunkowa 
CTD light
wymiar 
wewnętrzny 
xxxx mm

Listwa 
mocująca z 
systemem
Długość 
(220 do 5000 mm)

1 - Profil / Długość Kod zamówienia

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

Indywidualna 
tabliczka 
znamionowa 
produktu

✓ 2 - Tabliczka znamionowa produktu Kod zamówienia

Indywidualna tabliczka znamionowa z Twoim logo Logo klienta

Tabliczka znamionowa allsafe Logo allsafe

} Przykładowy kod zamówienia
belka ładunkowa CTD light - 2420

Do zabezpieczania i segmentacji ładunku

} Przykładowy kod zamówienia
Listwa mocujaca z systemem AJS - 3217 Rygiel sworzniowy + Uchwyt AJS

Przy zamówieniu należy podać wymiar wnętrza w świetle

System CTD light |  wykaz 
 komponentów 

¹ Dane dotyczące obciążalności podano w odniesieniu do jednego miejsca euro paletowego.lub 1 m2
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1 - Artykułu Kod zamówienia

Uchwyt AJS Stal ocynkowana, 
pasywowana na niebiesko

uchwyt AJS w komplecie 
po 2 szt

511151-20

Profil z 
otworami  
kluczowymi 
CTD-III

Waga: 2,2 kg
Długość: 1300 mm

Stal 
S420 beznalotowa

521161-10

Waga: 2,2 kg
Długość: 1300 mm

Stal 
S420 malowana 
kataforetycznie (KTL)
bez Cr(VI)

521161-11

KERL AJS 25
do profili CTD 
i profili z otworami
kluczowymi

Stal, 
tworzywo sztuczne
Obciążalność:  
X: 1000 daN 
Y: 800 daN

512191

Pas z klamrą 
zaciskową  
25 mm

Poliester
Obciążalność: 1500 daN
Długość całkowita: 3500 mm
Część krótka: 140 mm
Część długa: 3360 mm
Waga: 0,3 kg 

511263-4396

Pas mocujący 
z dużym 
napinaczem
25 mm

Poliester
Obciążalność: 300 daN
Długość całkowita: 3500 mm
Część krótka: 250 mm
Część długa: 3250 mm
Waga: 0,5 kg 

511263-1304

Część krótka Część długa

Część krótka Część długa
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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 


