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■ ■ ■ 25 mm spanbanden
Ideaal voor lichte bedrijfswagens.

3.1  Spanbanden  

rvs!

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 400 daN, STF 195 daN        LC 650 daN, STF 200 daN         LC 1000 daN, STF 170 daN
geel verzinkt: 71 234        blank verzinkt: 360 013-10                             71 036
poedercoating blank: 560 438-10        geel verzinkt: 77 036

LC 350 daN LC 250 daN LC 250 daN
71 017 512132-10 512132-20 Item no.

} Eind fitting  (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 300 daN, Lmin= 140 mm LC 500 daN, Lmin= 140 mm LC 1000 daN, Lmin= 170 mm
511275                                  standaard: 310275; rvs: 310280                       511228

LC 550 daN, Lmin= 190 mm LC 650 daN, Lmin= 120 mm            LC 750 daN, Lmin= 160 mm               LC 750 daN, Lmin= 130 mm
77 034 71 049 71 038                        met vergrendeling: 71 026; zonder: 71 349

LC 1100 daN, Lmin= 180 mm LC 1250 daN, Lmin= 170 mm LC 500 daN, Lmin= 180 mm            LC 300 daN, Lmin= 110 mm
71 028 71 104 75 008                                            71 412

LC 150 daN, Lmin= 110 mm                                  LC 300 daN, Lmin= 120 mm                                    lus 200 mm 511263
75012 (stop 75570)                                  121008                                                                    71 756 + Item no.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.

rvs!

aluminium!

rvs!
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} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

kleurblauw  rood  grijs zwart olive oranje groen
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm Totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 300 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel 

■ ■ ■ Accessoires  

} Voorbeeld bestelcode
511263 – 71038 – 71234 – olive – 3800 – 400 – opdruk band – labelbeschermer + omslag
25 mm   
spanbanden eindfitting span-

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk extra's

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen

} Extra's  
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer (min. omslag beschermhoes  beschermhoes 
spanelement lengte vast deel 400 mm) (tegen verlies) blauw paars

vast deel totale lengte 

} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

onder

boven

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10
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3.1  Spanbanden  

■ ■ ■ 35 mm spanbanden
Ideaal voor lichte bedrijfswagens en kastwagens - de perfecte tussenmaat.

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1500 daN, STF 225 daN          LC 225 daN
77 131          71 039 art.-nr.

} Eind fitting (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 300 daN, Lmin= 150 mm LC 500 daN, Lmin= 150 mm LC 1000 daN, Lmin= 160 mm            LC 2000 daN, Lmin= 180 mm

511265

511275 310275 AJS*: 511242; AL*: 511228             511227

LC 750 daN, Lmin= 110 mm LC 1250 daN, Lmin= 210 mm LC 1500 daN, Lmin= 190 mm           LC 2500 daN, Lmin= 240 mm
71 022 71 664-10 71 662   71 668

LC 800 daN, Lmin= 140 mm                          lus 200 mm
71 326                          71 756 + art.-nr.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.
* AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail

gesloten 
voertuig Schuifzeilers
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} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

blauw  rood  olive oranje kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 400 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

labelbeschermer (min. omslag  beschermhoes beschermhoes
lengte vast deel 400 mm) (tegen verlies) paars heavy-duty

■ ■ ■ Accessoires  

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10

} Voorbeeld bestelcode
511265 – 71022 – 71039 – olive – 3800 – 400 – Opdruk – labelbeschermer + omslag
35 mm   
spanbanden eindfitting span-

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

vast deel totale lengte 
onder

boven
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} Eind fitting  (verschillende eindfittingen voor losse en vaste deel mogelijk.)

1 - eindfitting 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1000 daN, Lmin= 180 mm LC 2000 daN, Lmin= 200 mm LC 750 daN, Lmin= 130 mm LC 600 daN, Lmin= 130 mm
AJS*: 511242; AL*: 511228   511227   71 022 71 021; 71 220 (400 daN)**

LC 2500 daN, Lmin= 280 mm  LC 2500 daN, Lmin= 210 mm LC 2500 daN, Lmin= 220 mm LC 2500 daN, Lmin= 260 mm
71 051 (gedraaid: 71 043) 71 147 71 027 71 668

LC 2500 daN, Lmin= 290 mm  LC 1100 daN, Lmin= 180 mm LC 2500 daN, Lmin= 210 mm LC 100 daN, Lmin= 220 mm 511266 
71 074  71 047 71 062 77 201 + art.-nr.

Lmin is de minimale lengte van het vaste deel.
* AJS: AJS en CTD sleutelgat / AL: Airline rail  ** 71 021 = Ø 20 mm / 71 220 = Ø 25 mm

3.1  Spanbanden  

■ ■ ■ 45 / 50 mm spanbanden 
Ideaal voor in vrachtwagens.

} Spanelement
✓ 2 - spanelement 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

LC 1000 daN, STF 150 daN LC 1650 daN, STF 165 daN LC 2500 daN, STF 250 daN
71 265 71 016 71 056

LC 2500 daN, STF 400 daN LC 2500 daN, STF 500 daN LC 400 daN
71 179 77 179 71 299

LC 750 daN  LC 1150 daN LC 500 daN
71 014  71 300 71 010 art.-nr.

gesloten 
voertuigSchuifzeilers

met klem- en  
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} Opdruk op band en label
✓ ✓ ✓ 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

Voorbeeld afbeelding band en label opdruk.

opdruk op uw wens op losse deel (allsafe opdruk ook mogeljk) opdruk band
zonder opdruk zonder opdruk
opdruk op label op uw wens opdruk label

} Accessoires 
✓ ✓ ✓ ✓ 5 - accessoires bestelcode

beschermplaat labelbeschermer (min. omslag  beschermhoes beschermhoes  
spanelement lengte vast deel 500 mm) (tegen verlies) geel  heavy-duty

Gesamtlänge

} Kleur / lengte 
✓ ✓ 3 - kleur / lengte 4 - opdruk 5 - accessoires bestelcode

blauw  rood  grijs zwart olive oranje groen kleur
enkele combinaties van kleur en spanelement zijn niet mogelijk 

Totale lengte in mm totale lengte 
Voor minimale lengte van vast deel zie omschrijving eindfitting. Vaste delen van 500 mm of meer zijn altijd mogelijk. lengte vast deel

■ ■ ■ Accessoires  

antislipmat op rol
µ = 0,5 - 0,6
8 mm dik, 0,25 x 5,0 m: 560088-10    
3 mm dik, 0,15 x 20,0 m: 560460-10

antislipmat, 
µ = 0,5 - 0,6
±  100 x 200 x 8 mm
560381-10

hoekbeschermers
560261-10

} Voorbeeld bestelcode
511266 – 71047 – 71056 – olive – 3800 – 500 – opdruk band – labelbeschermer + omslag
45 / 50 mm   
spanbanden eindfitting span- 

element kleur totale  
lengte 

lengte  
vast deel opdruk accessoires 

LC: neem de minimale LC van het spanelement en de eind fitting om de LC van uw spanband te bepalen.

vast deel totale lengte 
onder

boven
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