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Wat koopt u  
bij allsafe

Veiligheid
■ 100 % gecertificeerde veiligheid
■ 100 % gegarandeerde kwaliteitsgarantie volgens  

ISO-normeringen
■ 100 % leverbetrouwbaarheid door geselecteerde Duitse  

en Europese leveranciers
■ 100 % veilig transport met allsafe ladingvastzetmiddelen

Made in Germany
■	 40 top engineers leveren eerste klas ontwerpen
■	 Flexibele en opdracht gestuurde 1-stuks-productie
■	 Productie van 3.000.000 meter rail op 13-CNC-machines
■	 Vijfvoudig winnaar „Tob Job 100 best employers“ in Duitsland 

met 260 werknemers

Merkproduct
■	 0 fouten strategie: geen risico voor u
■	 2 jaar garantie de producten
■	 all:service belofte: uw producten waardevast
■	 Intuïtief gebruik van de allsafe producten
■	 Onze productie levert jaarlijks 250.000 sperelementen en 

1.000.000 KERLs af

Flexibiliteit
■	 Op maat gemaakte producten zonder meerprijs binnen 24 uur 

geproduceerd
■	 Individuele producten met uw eigen artikelnummer en logo
■	 Productie van meer dan 10.000 varianten gebaseerd op  

30 verschillende basisproducten in onze fabriek in Engen en 
Fürstenwalde met een oppervlakte van meer dan 15.800  
vierkante meter



> > > Oplossingen 
voor duurzame 
logistiek
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Tot dusver was er geen 
gecertificeerd systeem dat 
uw waardevolle en kwetsbare 
lange ladingen in uw lichte 
bedrijfswagen eenvoudig en 
snel tegen de binnenkant van 
het dak kan zekeren.

TransSAFE® carrier is het 
nieuwe ladingvastzetsysteem 
voor binnenin de laadruimte 
voor alle type lange ladingen 
zoals bijvoorbeeld ladders of 
buizen.

Met TransSAFE® carrier kunnen 
alle lange voorwerpen snel en 
veilig gezekerd worden tegen 
het dak.

1 Lange voorwerpen kunnen door 
1 persoon eenvoudig en veilig tegen 
het dak van uw bedrijfswagen 
gezekerd worden. 

2 Gereedschappen en materiaal 
hangt nu netjes opgeruimd en tegen 
diefstal beschermt binnenin het 
voertuig.

3 De multifunctionele glijfittingen 
kunnen op iedere gewenste positie 
van de Airlinerail vergrendeld worden.

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Waardevolle lading
◾ Kwetsbare goederen
◾ Lange voorwerpen
◾ Lange gereedschappen – 
 bv. ladders

Uw voordelen:
◾ Meer orde, meer efficiency
◾ Minder gevaar voor ongevallen
◾ Eenvoudig in te bouwen
◾ Kan zowel in dwars- als in 
 lengterichting ingebouwd worden

1 |  Lichte bedrijfswagens 

TransSAFE®carrier
Dakdrager

Meer info:
www.allsafe-transsafe-carrier.info



5

2

3

4

Meer info:
www.allsafe-schienensaetze.info

Het achteraf inbouwen van rail 
is tijdrovend- meten, zagen en 
ook nog eens boren. Zou het 
niet perfect zijn als iemand u 
dit werk uit handen neemt?

De ready-to-install railsets 
verminderen uw inbouwkosten 
aanzienlijk. Door op maat 
gemaakte rail vervallen alle 
tijdrovende voorbereidingen,  
u kunt direct met de inbouw 
beginnen. Uw klant zal te-
vreden zijn over uw snelle 
service.

De rail van hoogwaardig  
aluminium zijn reeds voorzien 
van boorgaten die exact 
passen bij uw voertuig. De 
hoogwaardige kwaliteit en de 
eindstukjes zorgen voor mooi 
en professioneel plaatje.

Indien gewenst bouwen onze 
specialisten de sets ook nog 
voor u in.

1 Indien u het voertuig uitrust met 
alle railsets blijft er niets te wensen 
over op het gebied van het flexibel 
gebruik van uw laadruimte 

2 Permanente, zorgvuldige controle 
t.b.v. een gecertificeerde belastbar-
heid van 150 daN/m ( ISO 27956)

3 Eenvoudige en snelle inbouw door 
railsets op maat incl. bevestigingsma-
teriaal. 

4 Indien gewenst inbouw door allsafe

Geschikt voor:
◾ Alle gangbare voertuigtypes  
     en -grootte
◾ Alle branches en transport-
     uitdagingen
◾ Zowel nieuwe als gebruikte  
     voertuigen

Uw voordelen:
◾ Tijdsbesparing bij inbouw
◾ Inclusief bevestigingsmateriaal
◾ Individueel samen te stellen
◾ Gecertificeerde belastbaarheid

Update uw 
Transporter
Ready-to-install sets Airlinerail 
op maat voor uw voertuig
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Dagelijks vervoert u goederen. 
Ieder dag weer andere: 
gisteren met spoed een 
gitterbox met onderdelen voor 
een garage. Vandaag een 
rolcontainer met bloemen en 
morgen voor de plaatselijke 
brouwerij pallets met drank.

Altijd met spoed en altijd is de 
lading kwetsbaar. Instabiele en 
kapotte ladingdragers leiden 
tot kosten – en dat niet alleen 
bij controles van de BAG op 
de Autobahn.

Met het TRS-ladingvastzet-
systeem voor bedrijfswagens 
verwerkt u uiteenlopende 
transportopdrachten. Vier 
verbazingwekkend lichte 
sperbalken, twee rail in het 
dak en twee rail in de vloer in 
combinatie met diverse toebe-
horen maken dit systeem tot 
een ware transformatie artiest. 
Hoe u het ook inzet: u heeft de 
zekerheid dat er in de laadru-
imte niets van zijn plaats komt. 
Tevens kunt u het TRS-Sys-
teem razendsnel demonteren 
en ruimtebesparend opbergen 
in het voertuig.

1 De lading wordt met 4 verticale 
sperbalken, horizontale sperstangen en 
spanbanden vormsluitend vastgezet. 
Voor een optimale handling zijn de 
horizontale sperstangen optioneel uit te 
voeren met antislip hoezen.

2 De sperstangen worden tegen de 
lading geplaatst om te zorgen voor 
vormsluiting en vervolgens onder 
voorspanning gezet met het ergono-
mische spanelement.

3 De sperstangen zijn voorzien van 
antidraai-fittingen die het draaien van 
de stangen in de dakrail voorkomen.

4 De spanbanden zorgen voor vorm- 
sluitende ladingzekering in zijwaartse 
richting.

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Drankpallets
◾ Pallets
◾ Gitterboxen
◾ Rolcontainers

Uw voordelen:
◾ Snelle in- en uitbouw
◾ Flexibel gebruik van de laadruimte
◾ Optimale ladingzekering 
 door vormsluiting

Meer info:
www.allsafe-TRS.info

TRS-Systeem
Voor het vastzetten van 
rolcontainers, gitterboxen 
en pallets

1 |  Lichte bedrijfswagens 
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Vandaag levert u pakketten, 
morgen zijn het flatscreens 
en koelkasten. Verschillende 
type  lading kan vaak niet 
met 1 enkel vastzetsysteem 
worden vervoert. De lading 
moet tijdens de rit vaak ook 
toegankelijk blijven.

Met TransSAFE® rack kunt u in 
uw bedrijfswagen met enkele 
handelingen een planksysteem 
textiel bouwen. Precies 
wanneer u het nodig heeft. 
Ombouwtijd en lege retourrit-
ten worden tot een minimum 
beperkt.

De lichtgewicht onderdelen 
zorgen ervoor dat uw laad-
vermogen nauwelijks minder 
wordt.

1 TransSAFE® rack in korte tijd een 
planksysteem. 

2 De stangen en fittingen van  
TransSAFE® rack zijn eenvoudig te 
bedienen. In- en uitbouw gaat 
razendsnel.

3 Indien niet in gebruik kan het 
systeem eenvoudig tegen de wand 
gehangen worden.

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ pakketten met verschillende  
 afmetingen
◾ Koerierzendingen
◾ Zware lading
◾ Lading in bijna alle vormen  
 en maten

Uw voordelen:
◾ Flexibel en licht
◾ Veelzijdig en snel
◾ Optimaal gebruik van laadruimte Meer info:

www.transsafe-rack.info

TransSAFE®rack
Planksysteem textiel
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Tot op heden was er nog geen 
praktisch systeem speciaal  
geschikt voor het vastzetten 
van lading tussen de vele 
stops bij korte ritten.

Met TransSAFE®go schrijft 
allsafe een nieuw hoofdstuk op 
het gebied van ladingzekering. 

Het innovatieve concept biedt 
vele voordelen bij de dageli-
jkse zendingen: hogere effi-
ciency, meer zekerheid en een 
flinke tijdsbesparing – ook met 
het oog op de steeds vaker vo-
orkomende verkeerscontroles.

Centraal bij het systeem staat 
de intelligente aansturing. In 
enkele seconden wordt de la-
ding vastgezet of losgemaakt, 
heel eenvoudig met één druk 
op de knop. Onafhankelijk van 
het aantal pakketjes past het 
systeem zich automatisch aan 
iedere situatie aan. Vast en 
zeker!

Het TransSAFE® go Systeem 
is eenvoudig te installeren 
in nieuwe en in bestaande 
voertuigen – op maat gemaakt 
voor vele voertuigtypen.

1 TransSAFE® go zet lading vast 
van verschillende hoogtes in 
bedrijfswagens.

2 TransSAFE® go kan eenvoudig en 
snel in de meeste bedrijfswagens 
worden ingebouwd.

3 Met één druk op de knop zet u de 
lading vast of maakt u deze juist los.

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Pakketten van diverse 
 afmetingen
◾ Lading met verschillende  
 hoogtes
◾ Medicijnboxen
◾ Koerierszendingen

Uw voordelen:
◾ Tijdsbesparing
◾ Veilig onderweg
◾ Lichtgewicht 
◾ Makkelijk in te bouwen

Meer info:
www.transsafe-go.info

1 |  Lichte bedrijfswagens 

TransSAFE®go
Ladingzekering met één 
druk op de knop
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2 | Kofferfahrzeug 

Meer info:
www.netze-nach-mass.info

Uw voordelen:
◾ Voor alle voertuigen
◾ Geen rail noodzakelijk
◾ Net kan niet in de war raken/geen  
 tijdverlies, net meteen beschikbaar.
◾ Parkeerfunctie onder het dak

Het TSN TransSAFE®net-pro is verkrijgbaar in 3 afmetingen
Alle voertuiglengtes kunnen met deze 3 afmetingen uitgerust worden.  
De maaswijdte is 175 mm x 175 mm. 

TransSAFE®net-pro N2
bestelcode

3.025 x 1.825 mm, lengte laadruimte  2,00 – 3,40 m 511032-10

TransSAFE®net-pro N3 3.625 x 1.825 mm, lengte laadruimte  3,40 – 4,00 m 511040-10

TransSAFE®net-pro N4 4.425 x 1.825 mm, lengte laadruimte  4,00 – 4,80 m 511043-10

Met het TransSAFE® net-pro 
van allsafe is het vastzetten 
van stukgoed kinderspel. Om 
de lading te zekeren kan het 
net snel en eenvoudig van 
voor tot achter over de lading 
gespannen worden.

Het TSN-pro net wordt met 
spanbanden vastgezet aan 
de voorhanden zijnde beve-
stigingspunten in het voertuig. 
De spanbanden kunnen zowel 
aangespannen worden  vanaf 
de zijdeur als vanaf de achter-
deur – u hoeft niet meer in het 
voertuig te klauteren.

Indien niet in gebruik dan kan 
het net met de net-lift onder het 
dak worden geparkeerd. 

Het TransSAFE® net-pro kan 
in alle voertuigen worden 
ingebouwd. Voor ieder model 
of bouwjaar is er een bevesti-
gingsmogelijkheid. De levering 
omvat het net, de net-lift, 
spanbanden en bevestigings-
materialen.

TransSAFE®net-pro
Netsysteem
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1LARS
vastzetten en snel  
individueel lossen van 
de kratten

Last-Mile-Delivery is de  
koningsklasse in het  
distributieproces: alles moet 
kloppen en verloren tijd kost 
veel geld.

In deze omgeving voelt LARS 
zich thuis: Met 1 handeling zet 
hij kratten of dolly`s vast. Het 
blijft mogelijk een enkele krat  
te lossen waarbij de rest van de 
kratten gezekerd blijft.

LARS kenmerkt zich door het 
feit dat er meerdere rijen van 
dolly's achter elkaar geladen 
en vastgezet kunnen worden. 
Hierdoor kan met LARS bijna 
de volledige laadruimte optimaal 
benut worden.

LARS past zich aan ieder 
voertuig of maat van de kratten 
aan. Flexibele en lichtgewicht 
componenten worden op maat 
gemaakt en kunnen in ieder 
voertuig gemonteerd worden.  

Uw voordelen:
◾ Snelle en eenvoudige bediening
◾ Gecertificeerde ladingzekering  
 Made in Germany
◾ Geschikt voor alle gesloten voertuigen
◾ Eenvoudig en snel uit te bouwen

1 hoeksteun op basis van 
belading op wandrail of op 
sperstang

2 Positie afgestemt op 
klantspecifieke kratten

2 |  Gesloten voertuigen

Meer info:
www.allsafe-LARS.info
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1LARS light-systeem
dolly's met kratten snel laden, 
vastzetten en lossen.

Last-Mile-Distribution met  
gesloten voertuigen- als er 
weinig plaats is of als er nog 
andere goederen meege-
nomen moeten worden. Dat 
is de grote troef van LARS 
light.  Als er slechts 1 rij dolly's 
met kratten vastgezet moet 
worden, dan kan het systeem 
geoptimeerd worden. Dat 
betekent voor u: een lichter 
ladingvastzetsysteem voor 
meer laadcapaciteit met de 
gebruikelijke snelle bediening.

Iedere dolly met kratten wordt 
apart in het voertuig geladen  
en met een LARS light 
sperstang vastgezet. Vanuit 
een verticale stand wordt 
de sperstang in een schuine 
stand gezet.

Als u een krat wilt lossen dan 
zet u eenvoudig de sperstang 
terug in de verticale stand. 

Uw voordelen:
◾	 Bediening met de hand
◾	 Gecertificeerde ladingzekering  
 Made in Germany
◾	 Voor alle gesloten voertuigen
◾		Voor alle gesloten voertuigen

1 dolly's met kratten tegen de 
zijwand vastgezet met een LARS light 
sperstang

2  lossen van een krat
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Meer info:
www.allsafe-LARS-light.info
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BERND
laden, vastzetten en lossen 
van rollende laadeenheden. 
Eenvoudig en snel.

Met BERND zekert u rolwagens 
en dolly`s in alle soorten en 
maten eenvoudig en snel.

Ideaal voor order picking per 
filiaal met verse, droge of  
vriesproducten. 

BERND past zich aan uw 
voertuig en transportopgave  
aan. Weinig verlies van 
laadvermogen met daarbij een 
perfecte ladingzekering voor  
uw waardevolle lading. 

De op maat gemaakte gang-
paden maken de order picking 
voor afzonderlijke losadressen 
mogelijk- dit bespaart tijd en 
voorkomt verwisselingen.

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Rolcontainers
◾ Dolly's met kratten
◾ Stapels kratten
◾ Oplossing voor levering 
 bij filialen

Ihre Vorteile:
◾ Snelle laad- en lostijden
◾	 Snelle levering bij filialen
◾	 Variabele laadmogelijkheden

2 |  Gesloten voertuigen 

Meer info:
www.allsafe-BERND.info
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Levensmiddelen, bloemen 
en wasgoed worden tegen-
woordig klant specifiek in 
rolcontainers vanuit fabrieken 
en distributiecentra gedistri-
bueerd.

Deze mobiele containers 
maken het laden en lossen 
makkelijk. Echter het vastzet-
ten van deze rolcontainers is 
een uitdaging omdat ze de 
neiging hebben alle kanten op 
te gaan.

Met het JF-systeem worden 
de rolcontainers vastgezet met 
behulp van klemmen op de 
wandrail.

Met 1 enkele handeling op 
iedere gewenste plek.

1 De rolcontainers kunnen links en 
rechts in het voertuig worden 
vastgezet. De ruimte ertussen maakt 
de rolcontainers toegankelijk zonder 
dat ze verplaatst hoeven te worden.

2 Met 1 enkele handeling te zekeren 
– gecertificeerde belastbaarheid van 
500 daN per klem – ook bij -30° C – 
dat kan alleen de KERL JF.

3 Deel- of volle beladingen zijn beide 
mogelijk. De middelste rolcontainers 
worden met een KIM gezekerd.

JF-Systeem
Vastzetten van rolcontainers

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Rolcontainers
◾ Koelboxen
◾ Regalen
◾ Bloemenkarren

Uw voordelen:
◾ Alles op zijn plek in uw voertuig
◾ Traploze vergrendeling
◾ Voor alle gangbare  
 rolcontainers

Meer info:
www.allsafe-JF.info
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Het ATD dubbele laadvlo-
er-systeem zorgt voor een 
optimaal gebruik van de 
laadruimte. Het is tevens  
geschikt voor het vastzetten 
van lading in gesloten  
voertuigen. 

De tweede laadvloer is 
ideaal voor het vervoeren van 
niet-stapelbare goederen van 
verschillende hoogtes.  
De balken kunnen in stappen 
van 25 mm verschoven en 
vergrendelt worden. 
De pallets worden eenvoudig 
op de draagbalken gezet.

Indien de balken niet in 
gebruik zijn, kunnen ze ruimte 
besparend onder het dak 
geparkeerd worden.

1 Balken worden eenvoudig en ruimte 
besparend onder het dak geparkeerd.

2 Kiest u voor de ATD balken met de 
asymmetrische koppen dan parkeert u 
de balken nog dichter tegen het dak. 

3 de volledige breedte van het voertuig 
blijft beschikbaar.

4 Geschikt voor alle gangbare typen 
dubbele laadvloer rail.

ATD-Systeem
Verdubbelt het laadvermogen

Meer info:
www.allsafe-ATD.info

Uw voordelen:
◾ Ergonomisch design, 
 eenvoudig en licht in gebruik 
◾ Optimaal aan te passen aan 
 al uw laadwensen
◾ Licht en robuust
◾ Hoge draagkracht

Geschikt voor:
◾ Beladen op 2 niveaus
◾ Gesloten voertuigen

2 |  Gesloten voertuigen 
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Het STD dubbele laadvloer 
systeem is geschikt voor het 
vastzetten van lading in stalen 
wissellaadbakken. 
De tweede laadvloer is 
ideaal voor het vervoeren van 
niet-stapelbare goederen van 
verschillende hoogtes.  
De balken kunnen in stappen 
van 50mm verplaatst en 
vergrendelt worden. De pallets 
worden eenvoudig op de 
draagbalken gezet.

Indien de balken niet in 
gebruik zijn, kunnen ze ruimte 
besparend onder het dak 
geparkeerd worden . 

STD-Systeem
Lichte draagbalk voor stalen 
wissellaadbak

Meer info:
www.allsafe-STD.info

Uw voordelen:
◾ Meer laadcapaciteit door laag 
 eigengewicht
◾ Ergonomisch design, eenvoudig 
 en licht in gebruik
◾ Geen roestvorming, ook niet 
 in zoutwater omgeving
◾ Hoge draagkracht

1 optimaal gebruik van de laadruimte 
in wissellaadbakken.

2 Balken worden eenvoudig en 
ruimte besparend onder het dak 
geparkeerd.

3 Benut de volledige hoogte van de 
laadruimte, ook bij niet-stapelbare 
goederen.

Geschikt voor:
◾ Beladen op 2 niveaus
◾ Stalen wissellaadbakken
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3 | Zeilenwagens 

„Als dat maar goed gaat?“, 
denkt u vaak bij het zien van 
de paklijst. Urenlang sjorren 
om gitterboxen, pallets, 
stukgoed of Big-Bags vast te 
zetten ziet u ook niet zitten.

Met het AJS-systeem heeft 
u een oplossing voor alle 
ladingzekeringsvraagstukken. 
In enkele seconden, veilig en 
efficiënt. Honderden anker-
punten zijn de basis voor 
diverse ladingzekeringoplos-
singen, zoals bv. spanbanden, 
stuwbalken of sperstangen.

Met enkele handelingen maakt 
u zowel in de breedte- als in 
de lengterichting comparti-
menten.

Het AJS-systeem is eenvoudig 
te installeren in bestaande vo-
ertuigen: vervang simpelweg 
de houten zeilplanken door 
stalen AJS profielen. 
Indien niet in gebruik kunnen 
de stuwbalken tussen de 
rongen geparkeerd worden.

1 Het gatenpatroon maakt 
vormsluiting met stuwbalken en 
spanbanden mogelijk. 

2 CP3 Protector om lege ruimtes op 
te vullen. 

3 Vormsluitende ladingzekering 
met  KAT AJS-stuwbalken en 
ratelgespgordels.

AJS-Systeem
Ladingzekeringsysteem  
voor zeilenwagens

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ Big-Bags en octabins
◾ FIBC en vaten
◾ Stukgoed
◾ (vracht-) autobanden

Uw voordelen:
◾ Honderden ankerpunten bieden 
 veel vastzet mogelijkheden
◾ Aslastverdeling eenvoudig gemaakt
◾ Lading binnen enkele 
 seconden vastgezet

Meer info:
www.allsafe-AJS.info
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Een grote verpakkingseenheid 
met een afwijkende maat kan 
uw hele laadvloer blokkeren.  
Er kunnen geen pallets naast 
of bovenop de lading geplaatst 
worden. De totale laadcapa-
citeit van uw voertuig wordt 
hierdoor vaak maar ten dele 
gebruikt.

Tenzij u het CTD-systeem 
gebruikt om een extra 
laad-vloer te creëren. U kunt 
op deze dubbele laadvloer tot 
13 ton extra meenemen. 

Indien u enkel europallets 
verlaadt dan verdubbelt u het  
aantal pallets van 33 naar 66.  
De draagbalken kunnen 
eveneens ingezet worden als 
vormsluitende ladingzekering. 
Indien niet in gebruik kunnen 
de draagbalken eenvoudig 
tussen de rongen geparkeerd 
worden.

Het CTD-systeem kan in  
combinatie met voor het sys-
teem geschikte rongen  
zowel in bestaande als in 
nieuwe voertuigen worden 
ingebouwd.

1 Dubbel laadvolume: 
66 europallets tot 1,50 m hoog 
en 400 kg.  
Laadvermogen tweede vloer is  
13200 kg.

2 Draagbalk tussen de rongen 
geparkeerd – eenvoudiger gaat niet.

3 Kledingtransport mogelijk  
door optionele kledingstangen met  
CTD eindstoppen.

CTD-Systeem
Verdubbelt het laadvermogen

Geschikt voor:
◾ Beladen op 2 niveaus
◾ Zeilenwagens

Uw voordelen:
◾ Snel te realiseren tweede laadvloer
◾ Parkeermogelijk voor de lichte 
 draagbalken
◾ Vermindering van uw bedrijfs-, 
 loon- en transportkosten

Meer info:
www.allsafe-CTD.info
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Een transportspecifieke  
verpakking kan de halve  
laadvloer 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 

3 | Zeilenwagens 

Meer info:
www.allsafe-ctd-light.info
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Met het modulair opgebouwde 
ROLF systeem van allsafe 
kunt u eenvoudig, snel en 
DEKRA gecertificeerd vol-
gens VDI2700ff: 2004, DIN 
EN 12195:2011, DIN EN 
12642:2017 de meeste vorm-
vaste ronde lading vastzetten- 
ongeacht of u levensmiddelen 
of chemische producten 
vervoert.

Het ROLF systeem zorgt 
ervoor dat de lading vast op 
het voertuig staat, ongeacht 
of het een gesloten of een 
zeilenwagen is. De krachten 
op de lading worden tijdens 
het rijden op de juiste manier 
in het chassis geleid.

Voorwaarde hiervoor is dat 
het voertuig aan de zijkanten 
voorzien is van geschikte 
vloerankers volgens EN 1264.

1 de vaten worden in blokken v
an 4 vastgezet.

2 ROLF zekert in voorwaartse- 
en achterwaartse richting.

3 eenvoudige en snelle inbouw 
door op maat gemaakte sets inclusief 
bevestingsmateriaal.

Geschikt voor:
◾ Ronde vaten
◾ Levensmiddelen transport
◾ Chemisch transport

Uw voordelen:
◾ Eenvoudige bediening
◾ Gecertificeerde ladingzekering
◾ Modulaire opbouw – alle onderdelen 
 ook los te verkrijgen

ROLF-Systeem
vastzetsysteem voor 
ronde laadeenheden.

Meer info:
www.allsafe-rolf.info
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Het CRS-ladingzekering-sys-
teem is geschikt voor het vast-
zetten van verpakkings-een-
heden in alle soorten en 
maten.

Het combineert een hoge 
mate van veiligheid met  
bediengemak en snelheid.

De uit hoogwaardige profielen 
geproduceerde sperbalken 
zijn verbonden met de dakrail. 
Ze zijn, bij niet in gebruik, 
makkelijk en ruimte besparend 
onder het dak te parkeren.

De hoge belastbaarheid 
garandeert veiligheid, ook  
bij zware ladingen.

1 Gemakkelijk in gebruik door 
ergonomisch design.

2 Probleemloos laden en lossen door 
de onder het dak geparkeerde balken.

3 Dwarsbalken kunnen eenvoudig in 
hoogte versteld worden.

CRS-Systeem
Universeel ladingzekering-
systeem

Geschikt voor het 
zekeren van:
◾ kratten of vaten drank
◾ Stabiele verpakkings-
 eenheden in alle soorten 
 en maten

Uw voordelen:
◾ Ladingzekering tot 28 t 
◾ Ergonomisch en snel in gebruik
◾ Veilig parkeren van de balken  
 onder het dak
◾ Veelzijdig door gebruik van  
 systeemcomponenten

Meer info:
www.allsafe-CRS.info

4 | Gesloten voertuigen en zeilenwagens 
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> > > Ladingvastzet-
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maat
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KIM –   
Sperstangen op maat gemaakt
Voor iedere toepassing een KIM

4.1 | Ladingzekering 

KIM 44 Profi
de flexibel inzetbare voor lichte bedrijfswagen

■	 rode knop  }  veilig ontgrendelen

■	groot verstelbereik  }  past in de meeste voertuigen

■	veerpakket bovenzijde  }  gegarandeerd veilig

KIM 55
sterk en licht

■	ergonomische hendel  }  voor eenvoudige bediening

■	 telescoop-functie  }  slechts 1 stang voor meerdere posities in uw voertuig noodzakelijk

■	ook horizontaal in te zetten  }  maximale flexibiliteit in gebruik

KIM 46
slank en stabiel

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen

■	met bedieningskoord  }  ergonomische bediening

■	 Indien gewenst met beschermhoes  }  geen beschadigde lading
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gesloten 
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KIM –   
Sperstangen op maat gemaakt
Voor iedere toepassing een KIM

KIM 5x7
robuust en variabel

■	sterke rechthoekige hoofdbuis  }  meer blokkeerkracht voor zware toepassingen

■	 lange eindfitting onder  }  te gebruiken als hefboom

■	hoofdbuis met geïntegreerd Airlineprofiel   }  bouwsteen voor systemen

■	anti-draai fitting boven  }  ook voor ronde gaten rail

■	profi spanelement  }  ergonomisch en veilig

KIM 7x9
Sterk en uitneembaar

■	 robuust  }  bij iedere lading

■	ergonomisch verstelbaar  }  minimale fysieke belasting

KIM 4x4
vierkant en veelzijdig

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen 

■	anti-draaifitting boven  }  voor flexibele inzet in Airline- of ronde gaten rail

■	nieuw Airline inschuifprofiel maakt vele toepassingen  }  mogelijk met gebruik

4.1 | Ladingzekering 
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KIM 4x4
vierkant en veelzijdig

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen 

■	anti-draaifitting boven  }  voor flexibele inzet in Airline- of ronde gaten rail

■	nieuw Airline inschuifprofiel maakt vele toepassingen  }  mogelijk met gebruik

gesloten voertuig

gesloten voertuig

Schuifzeilers

Schuifzeilers
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4.2 | Ladingzekering

SAM 46 + 55 Profi
De nieuwe generatie

PAT 625
De snelle met  
automatische vergrendeling

PAT 1000
De sterkste met  
1 000 daN stuwkracht

Betrouwbaarheid met een grote verstelbaarheid
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SAM 46 + 55 Profi
De nieuwe generatie

gesloten voertuiggesloten 
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4.3 | Ladingzekering 

KAT –  
Stuw- en draagbalken op maat gemaakt
Voor diverse rails.

KAT Combi
Voor combi rail

KAT SL
Voor sleutelgatrail

KAT AJS
Voor AJS profiel

KAT Airline
voor Airline rail
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KAT –  
Stuw- en draagbalken op maat gemaakt

gesloten voertuiggesloten 
voertuig
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KERL 

KERL 
gebruikt als sjorpunt

■	vorm en belastbaarheid volgens normeringen   }  officieel sjorpunt

■	diverse belastbaarheden   }  geschikt voor diverse toepassingen

■	100% made in Germany   }  beste kwaliteit, hoge zekerheid

KERL 
gebruikt als houder

■	standaard afmetingen   }  flexibel gebruik

■	voor sleutelgat rail   }  compatibel met AJS en CTD

■	voor Airline rail   }  compatibel met ATD en CRS

KERL 
gebruikt als schroeffitting

■	hoogwaardig materiaal   }  hoge belastbaarheid

■	sterknop   }  eenvoudige bediening

■	universele interface   }  basis voor specifieke oplossingen

KERL 
voor speciale toepassingen

■	verstelbaar in 2 of 3 dimensies   }  altijd in de juiste richting belastbaar

■	afsluitbare versie leverbaar   }  voorkomt onbevoegd gebruik

■	permanent of uitneembaar   }  afhankelijk van toepassing

4.4 | Ladingzekering
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Schuifzeilers

Schuifzeilers

gesloten voertuig

KE
RL
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4.5 | Ladingzekering 

Spanbanden en netten

Lichte bedrijfswagens
lichtgewicht en sterk

■	made in Germany   }  ontwikkeld, getest en geproduceerd in Engen, Duitsland

■	zelf samen te stellen   }  perfect voor uw toepassing

■	veel opties beschikbaar  } opdruk eigen naam. Geen minimum aantal, zelfs vanaf 1 stuks

Vrachtwagen
Ontwikkeld en geproduceerd voor zware toepassingen

■	volgens EN12195-2   }  maximale zekerheid

■	compatibel met de nieuwe KERL fittingen   }  past in vrijwel ieder voertuig

■	hoge voorspanningskracht   }  hoge zekerheid met minder spanbanden

Ons systeem-net, met veel functies

■	 geïntegreerde band met spanelement  } maakt een laadeenheid voor maximale veiligheid

■	 optionele spanbanden aan het net  } combineer vormsluitende ladingzekering met neersjorren

■	diverse eindfittingen  } geen minimum order aantal

TransSAFE®net+
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Ons systeem-net, met veel functies

■	 geïntegreerde band met spanelement  } maakt een laadeenheid voor maximale veiligheid

■	 optionele spanbanden aan het net  } combineer vormsluitende ladingzekering met neersjorren

■	diverse eindfittingen  } geen minimum order aantal

gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig
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4.6 | Ladingzekering 

Airline rails Light
flexibel in te zetten

■	optimale afmetingen   }  geschikt voor ieder gebruik

■	geringe wanddikte   }  volgt de voertuig contouren

■	 intelligent design   }  met maximale belastbaarheid

Airline rails Standaard 
flexibel en sterk

■	hoogwaardig aluminium   }  laag gewicht met hoge belastbaarheid

■	een veelvoud aan profielen   }  altijd een juiste oplossing voor iedere toepassing

■	veelzijdige accessoires   }  individueel en praktisch

Staafjesrail
flexibel en licht

■	compact   }  perfect voor kleine ruimtes

■	hoge belastbaarheid   }  gegarandeerde veiligheid

■	PVC bescherming   }  de oplossing voor kwetsbare lading

Vloerankers inbouw
ankerplaatjes
schroeven

■	lichtgewicht met hoge belastbaarheid   }  kleine afmetingen, hoge veiligheid

■	volgens EN/ISO normen   }  kwaliteit en veiligheid gegarandeerd

■	functioneel design   }  strak uiterlijk 

Rail en sjorpunten
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allsafe is nu beschikbaar met een druk op de knop, 24 uur 

per dag met ons allsafe klantenportaal! Bezoek ons op 

http://www.allsafe24.de

Ons klantenportaal biedt alle functies die onze professio-
nele klanten nodig hebben: Prijsinformatie, orderhistorie 
en productinformatie. Natuurlijk kunt u betalen op dezelf-
de vertrouwde manier, zoals u in het verleden heeft geda-
an bij allsafe. Geen minimum orderwaarde. Geen kleine 
lettertjes. 

Als blijk van onze waardering voor uw interesse in ons 
klantenportaal, hebben we een cadeaubon voor u gereserve-
erd voor uw eerste web-based order. 

Het klantenportaal is momenteel beschikbaar voor klanten in: 
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

allsafe24.de – 
klanten protaal

Wij kunnen het allemaal, buitengewoon

www.allsafe24.de
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allsafe24.de – 
klanten protaal

Notities







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 

Sales Office Benelux / Great Britain:
allsafe Benelux
Bastion 1-5
NL- 5491 AN Sint Oedenrode
telefoon +31 (0) 413 483087
E-Mail verkoop@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 
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