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Dowiedz się więcej:
www.netze-nach-mass.info

®net

Każdy dzień różni się od po-
prze-dniego: czasami jest mało 
paczek, innym razem pną się 
one aż po dach transportera.

Dzięki TransSAFE®net utrzy-
masz różne ładunki na swoim 
miejscu. Szybko i elastycznie, 
również dzięki obwodowemu  
pasowi siatkowemu 
TransSAFE®net+.

Siatki możesz za pomocą 
belek blokujących połączyć w 
inteligentny system ścianek 
działowych. Złączki z rodziny 
KERL zapewniają bezpieczne 
podparcie.

1 TransSAFE® net pozwala na 
elastyczne zastosowanie.

2 TransSAFE® net można 
zamontować do szyn Airline i 
punktów mocowania w samochodzie.

3 Z TransSAFE®net jesteś w drodze 
zawsze bezpieczny.

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

Twoje korzyści:
◾ elastyczny, lekki i pewny
◾ uniwersalne zastosowanie w 
 przestrzeni ładunkowej 
◾ podstawowe zabezpieczenie 
 dla wielu zastosowań

Systemy siatek

Status 02_2021
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| Systemy siatek z pomysłem 
 w transporterze

Opis 

TransSAFE® net to różne systemy siatek, których 
można używać do zabezpieczania najróżniejszych 
ładunków. Systemy są wyjątkowo elastyczne i 
dopasowują się do specyficznych wymagań.

} Taśma
Tekstylne połączenie

Nie decydujesz tylko o technicznych 
aspektach swojej siatki, ale również 
o optycznych. Każda siatka jest 
produkowana z wysokiej jakości taśmy 
o szerokości 25 mm. Wybierz swój 
ulubiony kolor spośród różnych dostępnych 
barw. O resztę, docięcie, rodzaj splotu, 
metodę szycia - zadbamy my. 

Zdecyduj się na 
indywidualny nadruk 
na swojej siatce!

} Uchwyt końcowy 
Zaczep

Wybierz uchwyty końcowe odpowiednio 
do swoich potrzeb. Czy to do szyny Airline, 
czy też do punktu mocowania dla różnych 
udźwigów. 
Zawsze z powierzchnią zabezpieczoną 
przed korozją.

Status 02_2021
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} Klamra
Połączenie

Znajdź odpowiednią klamrę do Twojego
ładunku, mocowania i wymaganych 
sił naprężenia oraz udźwigu. 
W TransSAFE®net+ możesz nawet
wybrać różne zamki do jednej siatki. 
Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.

Status 02_2021
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|  Przegląd  
 komponentów

Klasyk. Elastycznie konfigurowalny, uniwersalny i praktyczny.

Wymiary 1 - Wymiary 2 - Mocowanie 3 - Kolor Kod zamówienia

Dłuższy bok w mm 

Prosimy pamiętać: w zależności od wybranej wielkości oczek może nie być możliwości 
uzyskania dokładnego obliczeniowo wymiaru całkowitego.

511260
+
wymiar 
dłuższego 
boku 
xxxx

Krótszy bok w mm

Prosimy pamiętać: w zależności od wybranej wielkości oczek może nie być możliwości 
uzyskania dokładnego obliczeniowo wymiaru całkowitego.

Wymiar 
krótszego 
boku 
xxxx

Dłuższa krawędź oka w mm

Najbardziej popularny wymiar oka to od 150 do 200 mm przy dłuższej krawędzi, 
minimalna możliwa długość krawędzi to 100 mm.

Wymiar 
dłuższej 
krawędzi oka 
xxxx

Krótsza krawędź oka  w mm

Najbardziej popularny wymiar ok to od 150 do 200 mm przy krótszej krawędzi, 
minimalna możliwa długość krawędzi to 100mm.

Wymiar 
krótszej 
krawędzi oka  
xxxx

Mocowanie ✓ 2 - Mocowanie 3 - Kolor Kod zamówienia

Pierścienie stalowe w czterech narożnikach  Seria

Dodatkowe pierścienie stalowe na krawędziach

Co 2, 3 lub 4 miejsce. Liczone od narożników, dotyczy wszystkich boków.

Pierścień 
stalowy co 
x miejsce

Dodatkowe pierścienie stalowe na wewnętrznych 
splotach siatki

Jeżeli nie potrzebujesz dodatkowych pierścieni stalowych, wybierz 0. 
Pierścienie są mocowane w takim samym rozstawie, jak pozostałe 
pierścienie stalowe na krawędziach (patrz powyżej).

tak / nie

Status 02_2021
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} Przykładowy kod zamówienia
511260 – 4600 – 2500 – 175 – 170 – 4 – tak – Oliwkowy
TransSAFE® 
net

Dłuższy 
bok

Krótszy 
bok 

Dłuższa 
krawędź 
oka 

Krótsza 
krawędź 
oka

Pierścień 
stalowy co 
4 miejsce

Kolejne 
pierście-
nie stalowe

Kolor

Udźwig siatek wynosi 500 daN przy rozłożonym obciążeniu.

Kolor ✓ ✓ 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

Kolor 

Niebieski  Czerwony  Szary  Czarny  Oliwkowy  Pomarańczowy  Zielony

} Przykładowy kod zamówienia
511263 – 71104 – 71234 – Szary – 3800 – 240 – Nadruk klienta – Zabezpieczenie etykiety 
Pas mocujący 
25 mm Zaczep Klamra Kolor Długość 

całkowita
Długość części 
krótkiej Nadruk na taśmie pasa Wyposażenie specjalne

Pas z 
napinaczem
 

Kod zamówienia

511263-2261 
(zamówić 4 x)

Pas z 
klamrą 
zaciskową

511263-2722 
(zamówić 4 x)

Pasy 
mocujące

Możesz też skonfigurować swój indywidualny pas 
adapterowy za pomocą naszego konfiguratora produktów 
w rozdziale 3.1 Pasy mocujące (pasy mocujące 25 mm).  

Akcesoria

Status 02_2021
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|  Przegląd komponentów

Wykonanie połączenia kształtowego, jednostki ładunkowej i na życzenie dociągnięcie: 
siatka, która potrafi wszystko.

Wymiary 1 - Wymiary 2 - Mocowanie 3 - Kolor 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

Dłuższy bok w mm

Prosimy pamiętać: w zależności od wybranej wielkości oczek może nie być 
możliwości uzyskania dokładnego obliczeniowo wymiaru całkowitego.

511261
+
wymiar 
dłuższego 
boku  
xxxx

Krótszy bok w mm

Prosimy pamiętać: w zależności od wybranej wielkości oczek może nie być 
możliwości uzyskania dokładnego obliczeniowo wymiaru całkowitego.

wymiar 
krótszego 
boku  
xxxx

Dłuższa krawędź oka w mm

Najbardziej popularny wymiar oka to od 150 do 200 mm przy dłuższej krawędzi,  
minimalna możliwa długość krawędzi to 100 mm.

Wymiar 
dłuższej 
krawędzi oka 
xxxx

Krótsza krawędź oka w mm

Najbardziej popularny wymiar oka to od 150 do 200 mm przy krótszej krawędzi, 
minimalna możliwa długość krawędzi to 100 mm.

Wymiar 
krótszej 
krawędzi oka 
xxxx

Mocowanie ✓ 2 - Mocowanie 3 - Kolor 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

4 naszyte pasy z napinaczem w narożnikach

Do dociągnięcia. Masz wybór: 
pas z napinaczem,  niebieski, z karabińczykiem 
pas z napinaczem, szary, z karabińczykiem
pas z napinaczem, niebieski, z zaczepem KERL 500 do szyny Airline
pas z napinaczem, szary, z zaczepem KERL 500 do szyny Airline

tak / nie

511288 -10
511288 - 20
511289 -10
511289 - 20

Typ i ilość klamer

Wybierz swoją klamrę spośród dostępnych na kolejnej stronie.
Od wielkości siatki około 2500 x 1500 mm zalecamy drugi zamek, 
jak pokazano po lewej.

Klamra nr art. 
xxx
ze strony 41

Ilość klamer 
(1 lub 2)

Zaczepy w narożnikach (możliwe tylko, jeżeli nie wybrano naszywanych pasów 
z napinaczem)

Wybierz swój zaczep do 4 narożników Twojej siatki systemowej TransSAFE®Plus 
spośród dostępnych na kolejnej stronie.

Zaczep nr art. 
xxx 
ze strony 41

Kolejne zaczepy na krawędziach (możliwe tylko przy zaczepach w narożnikach)

W co 2, 3 lub 4 polu. Liczone od zewnątrz, dotyczy każdego długiego i krótkiego boku. 
Do wyboru są zaczepy pokazane na następnej stronie.

Zaczep nr art. 
xxx 
ze strony 41
co x pole (jeżeli 
nie są potrzebne, 
proszę wpisać 0)

Status 02_2021
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} Przykładowy kod zamówienia
511261 – 800 – 500 – 175 – 170 – tak – 2 x 71234 – Szary

Czerwony – brak

Siatka 
TransSAFE® 

Systemnetz 
Plus

Dłuższy 
bok

Krótszy 
bok

Dłuższa 
krawędź 
oka

Krótsza 
krawędź 
oka

4 pasy z 
napinaczem
 w narożnikach

Klamra Kolor Nadruk na 
taśmie

Klamra
do mocowania 

✓ 2 - Mocowanie 3 - Kolor 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

LC 400 daN* LC 150 daN* LC 1000 daN*
71 234 Szary: 71 057    Czarny: 71 863 71 036 Nr art.

Kolor ✓ ✓ 3 - Kolor 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

Kolor siatki

Kolor
Obwodowy
pasNiebieski  Czerwony  Szary  Czarny  Oliwkowy  Pomarańczowy  Zielony

Wyposażenie
specjalne

✓ ✓ ✓ 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

Nadruk na pasie i etykiecie Indywidualny nadruk na taśmie (możliwy również: nadruk allsafe) Nadruk na taśmie

Do pasa obwodowego Bez nadruku na taśmie

Nadruk na 
etykiecieIndywidualny nadruk na etykiecie

Informacja: w obszarze węzłów siatki nadruk zakrywają szwy. Sugerujemy stosowanie krótkich słów.

Zaczep
do mocowania

✓ 2 - Mocowanie 3 - Kolor 4 - Wyposażenie specjalne Kod zamówienia

LC 750 daN* LC 300 daN* LC 500 daN*
71 026 511275 310 275 

LC 1100 daN* LC 1250 daN* 
71 028 71 104 Nr art.

* Informacja dotyczy udźwigu całej siatki przy obciążeniu na całej powierzchni, zastosowanie ma mniejsza wartość dla klamry / zaczepu.

Status 02_2021
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Więcej informacji poniżej:
www.netze-nach-mass.info

®net-pro

Zalety:
◾ do wszystkich pojazdów typu Van
◾ nie wymaga szyn
◾ żadnego wiązania i rozwiązywania 
 siatki. Siatka może być użyta od ręki,
◾ parkowanie siatki pod sufitem  
 gdyż nie jest używana. 

Siatki systemowe

Siatka TransSAFE® net-pro dostępna jest w 3 rozmiarach. 
Wszystkie rozstawy osi mogą być wyposażone w  te 3 rozmiary.  
Wymiar pojedynczego oczka to 175 mm x 175 mm.

Bestell-Code

TransSAFE® net-pro N2 3.025 x 1.825 mm, wymiar przestrzeni ładunkowej 2,00 – 3,40 m 511032-10

TransSAFE® net-pro N3 3.625 x 1.825 mm, wymiar przestrzeni ładunkowej 3,40 – 4,00 m
511040-10

TransSAFE® net-pro N4 4.425 x 1.825 mm, wymiar przestrzeni ładunkowej 4,00 – 4,80 m
511043-10

Zabezpieczenie ładunków z 
allsafe TransSAFE® net-pro 
jest bardzo łatwe.  
Aby zabezpieczyć ładunki 
siatka powinna przykrywać 
ładunki od początku do końca 
przestrzeni ładunkowej,  
szybko i łatwo.

Siatka TSN-pro może być 
zabezpieczona przy pomocy 
pasów połączonych z punktami 
mocujących w pojeździe. 
Dostęp do wszystkich pasów 
jest zarówno z przy drzwiach 
bocznych jak i tylnich. Nie 
trzeba wchodzić do przestrzeni 
ładunkowej.

W przypadku nieużywania 
siatki można ją podwiesić pod 
sufitem za pomocą systemu 
parkującego.

Siatka TransSAFE® net-pro 
pasuje do wszystkich rodzajów 
pojazdów typu Van.

Do każdego modelu i konstrukcji 
są gotowe rozwiązania.  
Dostawa zawiera komplet: 
siatka, system parkujący, pasy 
i materiały mocujące.
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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 


