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Dotychczas brakowało w 
zakresie zabezpieczaenia 
ładunku w pojeździe pewnego 
i praktycznego systemu, który 
mógłby być wyko-rzystywany 
zwłaszcza na krótkich odcin-
kach między postojami 
– i który nie wiązałby się z 
dużymi nakładami czasowymi.

TransSAFE®go firmy allsafe  
tworzy nowy rozdział w  
zabezpieczaniu ładunków. 
Dzięki innowacyjnej koncepcji, 
która daje wiele korzyści w 
codziennej pracy w transporcie:  
większą wydajność, większe  
bezpieczeństwo i większą 
swobodę – również 
uwzględniając zintensyfikowane 
kontrole w ruchu drogowym.

Sercem systemu jest inteligentny, 
centralny sterownik.
Naciśnięcie przycisku wystar-
czy, by w ciągu sekundy łatwo 
zabezpieczyć i odbezpieczyć 
ładunek. Niezależnie od ilości 
towaru i odpowiednio do 
każdej sytuacji załadunkowej. 
To pewne!

System TransSAFE®go można 
bez problemu zainstalować w  
nowych i już dostępnych 
samochodach – pasuje do  
licznych typów pojazdów.

1 TransSAFE® go zabezpiecza towar 
w transporterach niezależnie od 
wysokości ładunku.

2 TransSAFE® go można 
zamontować szybko i pewnie w 
większości transporterów.

3 Wystarczy nacisnąć przycisk,  
żeby zabezpieczyć lub odbezpieczyć 
ładunek.

Odpowiedni do:
◾ paczek o różnej wielkości
◾ pakunków różnej wysokości 
◾ skrzynek farmaceutycznych
◾ przesyłek kurierskich

Twoje korzyści:
◾ większa oszczędność czasu
◾ pełne bezpieczeństwo w drodze
◾ waga lekka w akcji
◾ z instrukcją montażu

Zabezpieczenie ładunku  
przez naciśnięcie przycisku

Dowiedz się więcej:
www.transsafe-go.info
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} Słupki napędowe TransSAFE®go 
Mocowanie

Po stabilnych słupkach ze specjalnego 
stopu aluminium poruszają się 
specjalnie zaprojektowane zaczepy, 
do których zamocowana jest siatka. 
Zapewniają one należyte zabezpieczenie 
ładunku w każdym momencie. W mieście
i na trasach dalekobieżych. 

Opis 

TransSAFE® go automatyczna siatka z napędem 
elektrycznym do zabezpieczania ładunku.
Zabezpiecza elektroniczne ładunek w pojeździe 
przy najróżniejszym poziomie zapełnienia.

TransSAFE®go został 
certyfikowany przez 
DEKRA jako system 
zabezpieczenia ładunków.

} Siatka TransSAFE®go
Siatka zabezpieczająca

Siatka jest zamocowana do słupków 
napędowych i otacza ładunek. 
Została zaprojektowana specjalnie 
do systemu TransSAFE®go i jest 
dostarczana do odpowiedniego typu 
pojazdu.

| Zabezpieczenie ładunku przez  
 naciśnięcie przycisku
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Von oben nach unten in 
wenigen Sekunden: 
Die Steuerung der sechs An-
triebsholme reagiert exakt auf die 
vorgegebene Ladegutsituation. 
Das Sicherungsnetz fährt nach 
dem Start von der obersten zur 
untersten Position und umschließt 
die Ladung flächendeckend – 
in kürzester Zeit.

Sie brauchen sich in Zukunft nicht 
mehr selbst darum zu kümmern!

Das herunterfahrende Netz kann 
jederzeit und in jeder Position ge-
stoppt werden. Und bei längeren 
Pausen schaltet sich die Schlaf-
funktion automatisch ein – bei 
geringster Ruhestromaufnahme, 
ohne die Autobatterie übermäßig 
zu belasten. 

So sorgt TransSAFE®go für einen 
reibungslosen, zügigen Arbeitsab-
lauf im täglichen Geschäft.
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Zmienna siatka 
TransSAFE® go

Słupki napędowe do 
pozycjonowania

Przełącznik do 
zabezpieczania / 
odbezpieczania

Przełącznik po 
stronie kierowcy do 
odbezpieczania

Przełącznik do 
zabezpieczania / 
odbezpieczania

Centralne sterowanie

} Sterownik TransSAFE®go 
Centrala

Zabezpieczenie ładunku następuje w pełni 
automatycznie, bez konieczności dodatkowych 
operacji manualnych. Odpowiada za to 
inteligentny sterownik. Nawiguje on siatkę 
zabezpieczającą zawsze dokładnie we 
właściwą pozycję, podczas każdego postoju. 
W idealnie dopasowany sposób do danej 
objętości ładunku.

} Komponenty w samochodzie
Schemat montażu
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W zestawie: 

◾ Gotowe do zamontowania słupki 
 napędowe
◾ Siatka TransSAFE®go, dobrana do 
 danego samochodu 
◾ Centralny sterownik TransSAFE®go, 
 z wodoszczelną obudową
◾ Materiał montażowy do zamocowania
 słupków napędowych do szyn 
 bocznych zamontowanych w samochodzie 
 (szyny nie wchodzą w skład dostawy) 
◾ Wiązka kabli z elementami 
 przyłączeniowymi do podłączenia do 
 akumulatora samochodowego
◾ Części drobne
◾ Certyfikat DEKRA
◾ Instrukcja montażu i obsługi

Zestaw 
TransSAFE®go 

1 - Produkt Kod zamówienia

     

| Zestaw

Dane techniczne:
◾ Napięcie robocze: 12 V 
 (wyłączanie podnapięciowe przy 11 V)
◾ Temperatura robocza: -30 do +80°C
◾ Masa systemu: ok. 40 kg
 w zależności od specyfikacji pojazdu
◾ Prąd spoczynkowy: 
 < 15 mA w trybie uśpienia
◾ Maksymalny prąd stały: 
 30 A (osobno zabezpieczony)

Wymagania po stronie samochodu na 
potrzeby montażu TransSAFE®go:

◾ Szyny boczne
◾ Podłoga drewniana lub z wytrzymałego  
 tworzywa sztucznego w przestrzeni  
 ładunkowej
◾ Drzwi przesuwne po prawej stronie

Status 02_2021



39

TR
AN

SP
OR

TE
R

Zestaw 
TransSAFE® 
go 

Pasujący do Mercedes-Benz Sprinter (BR 906, 2006-2018) i Volkswagen Crafter (do 2016) z rozstawem kół 3665 mm 
i dachem podwyższanym (długość przestrzeni ładunkowej ok. 3265 mm)

511248-10

Pasujący do Mercedes-Benz Sprinter (BR 906, 2006-2018) i Volkswagen Crafter (do 2016) z rozstawem kół 4325 mm, 
dachem podwyższanym i normalnym zwisem tylnym (długość przestrzeni ładunkowej ok. 4300 mm)

511255-10

Pasujący do Mercedes-Benz Vito z rozstawem kół długim i dachem normalnym z 4 wspornikami 
(użytkowa długość przestrzeni ładunkowej 2400 mm)

511248-45

Pasujący do Fiat Ducato, Peugeot Boxer i Citroen Jumper z rozstawem kół L2 i wysokością dachu H2 
(długość przestrzeni ładunkowej 3120 mm)

511248-15

Pasujący do Fiat Ducato, Peugeot Boxer i Citroen Jumper z rozstawem kół L4 i wysokością dachu H2 
(długość przestrzeni ładunkowej 3705 mm)

511255-40

Pasujący do Opel Movano, Renault Master i Nissan NV400 z rozstawem kół L2 i wysokością dachu H2 
(długość przestrzeni ładunkowej 3083 mm) i napędem przednim

511248-30

Pasujący do Opel Movano, Renault Master i Nissan NV400 z rozstawem kół L3 i wysokością dachu H2 
(długość przestrzeni ładunkowej 3733 mm) i napędem przednim

511248-50

Pasujący do Opel Vivaro z rozstawem kół L2 i wysokością dachu H1 z 4 wspornikami 
(długość przestrzeni ładunkowej 2937 mm) 

511248-66

Pasujący do Ford Transit z rozstawem kół L3 i wysokością dachu H2 (długość przestrzeni ładunkowej 3494 mm) 
i napędem przednim

511248-60

Pasujący do Ford Transit Custom z rozstawem kół L1 i wysokością dachu H1 
(długość przestrzeni ładunkowej 2555 mm)

511248-25

Pasujący do Volkswagen Crafter 3450 wysoki dach (od 2017)
(przesuwne drzwi po prawej)

511248-11

Pasujący do Volkswagen Crafter 3450 wysoki dach (od 2017)
(przesuwne drzwi po obu stronach)

511248-12

System TransSAFE® go jest dostępny również do innych samochodów / typów samochodów.
*) Numery zamówienia nie były jeszcze znane w momencie złożenia do druku, prosimy o kontakt.

*

W niektórych przypadkach zaleca się wyposażenie pojazdu w drugi akumulator.

 

} Przykładowy kod zamówienia
Mercedes-Benz Sprinter 511248-10
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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 




