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CTD light 
Dubbeldeksysteem voor zeilenwagens
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Een transportspecifieke  
verpakking kan de halve  
aadvloer blokkeren. Voor 
overige lading is geen plaats, 
noch erop, noch erlangs. 
Daarom bent u vaak onderweg 
met veel loze laadruimte en 
maakt u geen gebruik van  
het maximaal toegestane  
laadvermogen.

Alternatief: u wint een extra 
laadniveau met het CTD Light 
dubbele laadvloer systeem 
voor in zeilenwagens. 

Het CTD Light Systeem kan in 
iedere,  nieuwe en bestaande,  
gangbare zeilenwagen worden 
ingebouwd.

1 Dezelfde structuur, dubbele beladings-
meters, dubbele beladingsmeters

2 belastbaarheid 100 kg/m2 
(= 100 kg per europallet)

CTD light-Systeem
Lichte lading op tweede laadvloer

Geschikt voor:
◾ lading op 2 niveaus
◾ plaatsbesparend laden  
 van niet-stapelbare  
 goederen
◾ alle gangbare zeilenwagens 
 in de  3,5 ton klasse

Uw voordelen:
◾ 2 niveaus om te beladen
◾ parkeermogelijkheid voor de 
 draagbalken
◾ vermindering van uw bedrijfs-, 
 loon- en transportkosten 

Meer info:
www.allsafe-CTD-light.info

Status 02_2021



52

T r a n s p o r t e r1 | 

CTD light-Systeem 

Omschrijving  

Het CTD Light Systeem bestaat uit langs- en 
draagbalken. Zowel pallets als overige lading 
kan worden geladen.  

Pallets in langsrichting

Pallets in dwarsrichting 

} Belastingsdiagram CTD light-Systeem *
Gewicht per europallet = 100 kg / m2

| Lichte lading op tweede laadvloer 
 voor zeilenwagens
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* Voorwaarde is voldoende stabiliteit in de plankhouders en de voertuigstructuur.
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} Plankhouders
Voor het ophangen in de sproeierzakken

De optioneel verkrijgbare CTD-III sleutelgat profielen 
en KERL AJS 25 bieden een hoog draagvermogen.

Ze vervangen de standaard plankhouders  
en zeilplanken van het voertuig.

} AJS-plankprofielen
Voor het plaatsen in plankhouders

De AJS-plankprofielen worden in de bestaande 
plankhouders geplaatst.Voorwaarde is 
voldoende stabiliteit in de plankhouders en 
de voertuigstructuur.

tip: zorg voor voldoende stabiliteit in de 
plankhouders en de voertuigstructuur.

} Draagbalk CTD light 
De draagbalken van het CTD-Light Systeem

Het draagvermogen van het CTD-Light Systeem 
is 100 kg / pallet (= 100 kg / m2) 

De lengtevergrendeling van de CTD-Light draagbalken 
leidt de krachten gelijkmatig in het voertuig.

} Balkhouder
Bespaar ruimte wanneer niet in gebruik

Indien niet in gebruik kunnen de draagbalken met de
AJS balkhouders plaatsbesparend worden geparkeerd.
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Draagbalk 
CTD light

1 - Verstelbereik 2 - Product identificatie Bestelcode

Verstelbereik min. 1000 tot max. 2530 mm – 320 mm uitschuifbaar. belastbaarheid: 100 daN * 511600
Draagbalk 
CTD light
Lengte
xxxx mm

Plank-profiel
Lengte 
(220 tot 5000 mm)

1 - Profiel / lengte Bestelcode

gewicht: 3,60 kg/m 521127
AJS-profiel
Lengte  
xxxx mm

Product 
identificatie- 
sticker

✓ 2 - Product identificatie Bestelcode

Sticker op uw wens met uw logo en adres Klant sticker

Standaard allsafe sticker allsafe sticker

} Voorbeeld bestelcode
Draagbalk CTD light - 2420

Voor het vastzetten en segmenteren van de lading

} Voorbeeld bestelcode
AJS-plankprofiel - 3217 Fixeerpennen + balkhouder

Maat tussen de rail bij bestelling opgeven

CTD light-Systeem | Onderdelen

* ¹De belastbaarheid heeft betrekking op 1 europallet of 1 m2.
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1 - Artikel Bestelcode

AJS-
balkhouder

staal verzinkt,
blank verzinkt

set á 2 stuks

511151-20

CTD-III
Sleutelgatrail

gewicht: 2,2 kg
lengte : 1300 mm

staal, 
S420 blank

521161-10

gewicht: 2,2 kg
lengte : 1300 mm

staal, 
S420 CR VI vrij  
KTL-gecoat

521161-11

KERL AJS 25  
tbv CTD-  
en sleutelgat-
profiel

staal verzinkt,
blank verzinkt

belastbaarheid:  
X: 1000 daN 
Y: 800 daN

512191

Spangesp-
gordel

polyester
belastbaarheid: 1500 daN
Totale lengte: 3500 mm
Vast deel: 140 mm
Losse deel: 3360 mm
gewicht: 0,3 kg

511263-4396

Ratelgesp-
gordel

polyester
belastbaarheid: 300 daN
Totale lengte: 3500 mm
Vast deel: 250 mm
Losse deel: 3250 mm
gewicht: 0,5 kg

511263-1304

Vast deel Losse deel

Vast deel Losse deel
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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 


