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Pasy mocujące
Perfekcyjne zabezpieczenie we  
wszystkich typach pojazdów

Strona 70-75

Pasy do opasywania
Uniwersalne i wytrzymałe

Strona 76-81

3.0  Pasy i siatki 

Mocowanie ładunku

Status 12_2021



65

PA
SY

 I S
IA

TK
I

Pasy specjalne
Nie ma rzeczy niemożliwych 

Strona 82-83

Pasy skrojone na miarę

Status 12_2021
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Samochody dostawcze
Wytrzymała waga lekka

■	 „Made in Germany”   }  opracowane, sprawdzone i wyprodukowane w Engen

■	dowolnie konfigurowalne   }  idealnie dostosowane do realizowania Twoich zadań

■	mnóstwo dostępnych dodatków   }  np. indywidualny nadruk już od jednego egzemplarza

Pojazdy ciężarowe
Przeznaczone do intensywnego użytkowania

■	zgodne z normą DIN EN 12195-2   }  zapewniają Tobie maksymalne bezpieczeństwo

■	kompatybilne z nową serią KERL   }  pasują do większości pojazdów

■	największe siły napięcia   }  szybkie zabezpieczenie ładunku

Specjalne
Nie ma rzeczy niemożliwych

■	własne opracowanie i własna produkcja   }  zawsze wysoka jakość produkcji

■	bogaty wybór komponentów   }  doskonałe konfekcjonowanie pasa

■	Twój pas   }  Twoja sygnatura. Standard w allsafe

Pasy mocujące
Jaki pas dla jakiego zastosowania:

3.1  Pasy mocujące  

Status 12_2021
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Pojazdy ciężarowe
Przeznaczone do intensywnego użytkowania

■	zgodne z normą DIN EN 12195-2   }  zapewniają Tobie maksymalne bezpieczeństwo

■	kompatybilne z nową serią KERL   }  pasują do większości pojazdów

■	największe siły napięcia   }  szybkie zabezpieczenie ładunku

Furgon

Furgon

Plandeka

Status 12_2021
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Twój własny pas mocujący. Wybierz sam:

      Taśmę pasa

      Uchwyt na końcu pasa

      Nadruk na taśmie pasa i etykieta pasa z logiem

      Klamrę

      Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Odpowiednio do konkretnego zas-
tosowania dobierz sobie uchwyty na 
końce pasa. Czy to do szyny Airline, 
czy to do punktu mocującego, o 
najróżniejszych zdolnościach  
mocowania. A każdy z powierzchnią 
zapobiegającą korozji. Dodatkowo: 
możesz skonfigurować różne uchwyty 
do części długiej i części krótkiej.

Możesz określić parametry swojego 
pasa, nie tylko techniczne lecz 
także wizualne. Z różnych kolorów 
wybierz swój ulubiony. O resztę – 
przycięcie, rodzaj tkaniny, technikę 
szycia – zatroszczymy się my.

Nazwę firmy, logo firmy na taśmie 
pasa? Nie ma problemu. Nadruk na 
etykiecie pasa? Do zrobienia. To 
wszystko nawet przy zamówieniu 
1 sztuki. Zawsze ze standardowym 
kodem QR, dzięki któremu za 
pośrednictwem aplikacji allsafe-App 
sprawdzisz pasy i prawidłowo obliczysz 
ich ilość do zabezpieczenia ładunku.

Z naszej bogatej oferty wyszukaj 
sobie odpowiednią klamrę dobraną 
do konkretnego ładunku,  
indywidualnego zadania związanego  
z mocowaniem oraz wymaganych  
sił napięcia i zdolności mocowania.
Nie ma rzeczy niemożliwych.

Podkładki ochronne pod klamrę 
chronią ładunek podatny na 
odkształcenia, rękawy ochronne 
o rozmaitych właściwościach 
zapobiegają niszczeniu się 
Twojego pasa na krawędziach 
ładunku. Ty dobierasz,  
my wykonujemy.

3.1  Pasy mocujące   

Status 12_2021



69

PA
SY

 I S
IA

TK
I

      Taśmę pasa

      Uchwyt na końcu pasa

      Nadruk na taśmie pasa i etykieta pasa z logiem

      Klamrę

      Wyposażenie dodatkowe i akcesoria

Status 12_2021


