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Spanbanden  
2-delig
Ladingzekering in alle voertuigen

pagina 70-75

Spanbanden  
eindloos
Universeel en sterk

pagina 76-81

3.0  Spanbanden & netten 

Spanbanden

Status 12_2021



65

SP
AN

BA
ND

EN
 &

 N
ET

TE
N

Spanbanden  
eindloos
Universeel en sterk

pagina 76-81

Speciale  
toepassingen
Niets is onmogelijk

pagina 82-83

Spanbanden
op maat gemaakt

Status 12_2021
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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

Special
Een veelvoud aan mogelijkheden

■	eigen engineering en productie   }  hoge kwailiteit, ook voor specials

■	grote hoeveelheid aan componenten   }  oneindig veel mogelijkheden
            voor custom made spanbanden

■	uw spanband   }  uw standaard bij allsafe

Spanbanden
Voor ieder toepassing de juiste spanband:

3.1  Spanbanden   

Status 12_2021
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gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

ponjava

Status 12_2021
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Uw specifieke spanband. Stel zelf samen:

      Optiek spanband

      Eindfittingen 

      Opdruk op band en label

      Spanelement 

      Accessoires 

Kies de eindfittingen die aansluiten 
bij uw toepassing. Of u nu Airline rail 
gebruikt of sjorpunten er is altijd een 
eindfitting met de juiste belastbaarheid. 
Altijd uitgevoerd met een corrosiebes-
tendige oppervlaktebehandeling. 
U kunt tevens verschillende eind-
fittingen aan het vaste en losse deel 
krijgen.

Niet alleen de technische ken-
merken, maar ook de optische  
kenmerken kunt u zelf bepalen.  
Kies uw eigen kleur en wij maken  
er uw spanbanden mee. 

Uw firmanaam of logo op het band 
drukken? Geen probleem. 
Eventueel ook op het label? Doen 
we graag voor u. Zelfs bij 1 stuk, 
maken wij wat u wenst. D.m.v. de 
QR-code en onze allsafe app 
kunt u altijd de gordels controleren 
en het juiste aantal gordels be-
rekenen.

Kies een spanelement uit ons  
brede programma voor de juiste 
toepassing, belastbaarheid en  
gewenste voorspankracht.  
Een veelvoud aan variaties is  
mogelijk.

Diverse beschermende  
componenten zijn te verkijgen 
om uw kostbare lading te  
beschermen tegen beschadi-
ging. Maak uw keus.

3.1  Spanbanden   
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      Optiek spanband

      Eindfittingen 

      Opdruk op band en label

      Spanelement 

      Accessoires 
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