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VDL Weweler Parts
Het juridische kader

In Duitsland is de ladingszekering in diverse wetten,
verordeningen en richtlijnen vastgelegd, bijv. in het
wegenverkeersregelement (StVO), de wegenverkeersregistratie
(StVZO), de ongevallenpreventievoorschriften (UVV) en technische
voorschriften zoals VDI 2700 e.v. en DIN EN 12195-1 tot en met -4.
Belangrijke paragrafen:
§ 22 StVO „Lading”
(1) De lading, inclusief apparatuur voor ladingszekering en laadinstallaties,
moet zodanig opgeborgen en vastgezet worden, dat deze zelfs bij hard
remmen of plotselinge uitwijkbewegingen niet verschuiven, (om)vallen,
heen en weer rollen of vermijdbaar lawaai produceren kunnen. Hierbij moet
rekening gehouden worden met de algemeen erkende stand van de techniek.
§ 23 StVO „Andere verplichtingen van de bestuurder”
(1) Wie een voertuig exploiteert, is ervoor verantwoordelijk, dat zijn/
haar zicht en gehoor niet belemmerd wordt door voertuigbezetting,
dieren, lading, apparatuur of de toestand van het voertuig. Wie
een voertuig exploiteert, moet er bovendien voor zorgen dat het
voertuig, de trekker, de volgwagen en de lading en de bezetting
aan de voorschriften voldoen en dat de verkeersveiligheid van het
voertuig niet door de lading of bezetting in het gedrang komt.
§ 31 StVZO „Verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de voertuigen”
(2) De exploitant mag de inbedrijfstelling niet uitvoeren of toestaan indien
hem/haar bekend is of bekend moet zijn, dat (...) het voertuig of (...) de
lading (...) niet aan de voorschriften voldoet of dat de verkeersveiligheid
van het voertuig door de lading (...) in het gedrang komt.

Volgens de politie worden bij vrachtwagencontroles,
naast niet nagekomen regels met betrekking tot rij- en
rustttijden, de meeste gebreken aangetroffen op het
gebied van ladingszekering.

Volgens DEKRA is een kwart van alle
vrachtwagenongevallen op gebrekkige
ladingszekering terug te voeren.

Volgens schattingen van het verbond van Duitse
verzekeringsmaatschappijen (GVD) ontstaat er door
ongevallen, waarbij gebrekkige ladingszekering de
oorzaak is, een jaarlijkse schade van minstens 240
miljoen euro.

Bij de ladingszekering dragen alle
betrokkenen de verantwoordelijkheid:
De voertuigexploitant moet een geschikte
bestuurder aanstellen, evenals een voertuig
in een goede staat en met passende
uitrusting ter beschikking stellen. Indien een
transporteur of verlader aan de geschiktheid
van het geplande transport twijfelt, is hij
verplicht het voertuig af te wijzen.
De bestuurder moet voor de
bedrijfsveilige belading zorgen. Hierbij
moet erop gelet worden, dat
 een negatieve invloed op het voertuig
(stuurvermogen, stabiliteit) door
de lading vermeden wordt,
 toegestane afmetingen, totaalgewicht
en aslasten in acht genomen
worden (lastverdelingsplan),
 er zowel vóór het wegrijden als onderweg een
controle van de ladingszekeringsmaatregelen
plaatsvindt en indien nodig spanmiddelen
worden nagespand, etc.
De afzender en bestuurder is
verantwoordelijk voor de veilige belading,
en zodoende concreet voor
 een verpakking die zowel voor de goederen
als voor de transportweg geschikt is,
 de passende markering van de goederen,
 de vorming van geschikte laadeenheden
(pallets, roosterboxen, houders, etc.),
 het laden van de goederen in de laadruimte,
 de bevestiging en zekering van
de lading op het voertuig,
 het passende gebruik van
vloertransportmiddelen, kranen, etc.
Het niet in acht nemen van deze voorschriften
kan sancties in de vorm van boetes, uit het
verkeer nemen van het voertuig en zelfs
strafrechtelijke consequenties betekenen.
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Spanbanden

met EUROPART-logo

De meest voorkomende manier van
ladingszekering is het vastsjorren
van de lading. Hiertoe worden over
het algemeen spanbanden gebruikt.
Deze zijn bijzonder geschikt voor het
vastzetten van gevoelige goederen.
Ratels met een korte hendel, ook wel
drukratels genoemd, bereiken over het
algemeen een voorspankracht tot maximaal
350 daN. Met een ratel met een lange hendel
(trekratel) kan daarentegen een voorspankracht
van 500 daN en meer behaald worden.
De spanbanden met ratels van EUROPART
(ook wel tweedelige spanbanden of
spanbandset genoemd) zijn van sterk
polyester gemaakt, dat ongevoelig voor
zuur, olie en vet is. Ook temperaturen van
-40 tot +100 °C hebben geen invloed op
de materiaaleigenschappen. De normale
voorspankracht van de spanbanden bedraagt
tussen 300 en 600 daN en de toelaatbare
trekkracht 2.500 daN, in de omtrek 5.000 daN.

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

met verankeringsrailbeslag en drukratel
50 mm
3500 mm
1200 mm
2300 mm
rood
Polyester (PES)
EN 12195-2

Toe la a tba re tre k k ra c ht 7 5 0 da N ge s tre k t, 1 5 0 0 da N in de omtre k.
L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig
Bestelnr.
9690 000 042

D e z e a fbe e lding komt ove re e n me t 9 6 9 0 9 0 0 0 0 3

Los uiteinde
Breedte
Kleur
Materiaal
Norm

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

50 mm
rood
Polyester (PES)
EN 12195-2

toe la a tba re tre k k ra c ht 2 . 5 0 0 da N ge s tre k t, 5 . 0 0 0 da N in de omtre k
m e t E U R O P A R T -l o g o
Uitvoering

Lengte

met profielhaak

7500 mm

9690 900 002

Bestelnr.

met profielhaak

9500 mm

9690 900 001

met U-profielhaak en trekratel
50 mm
8000 mm
500 mm
7500 mm
oranje
polyester (PES)
DIN EN 12195-2

toe la a tba re tre k kra c ht 2 . 5 0 0 da N ge s tre k t, 5 . 0 0 0 da N in de omtre k
L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig

met karabijnhaken

7500 mm

9690 900 003

Bestelnr.

met profielhaak

11500 mm

9690 900 005

9690 515 078
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Spanband
Breedte
Kleur
Materiaal
Norm

50 mm
rood
Polyester (PES)
EN 12195-2

toe la a tba re tre k k ra c ht 2 . 5 0 0 da N ge s tre k t, 5 . 0 0 0 da N in de omtre k

met EUROPART-logo

L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig
Uitvoering

Lengte

Vast uiteinde

Los uiteinde

Voorspankracht

met profielhaak en drukratel

8000 mm

500 mm

7500 mm

300 daN

Bestelnr.
9690 000 030

met profielhaak en drukratel

10000 mm

500 mm

9500 mm

300 daN

9194 510 000

met profielhaak en drukratel

12000 mm

500 mm

11500 mm

300 daN

9690 000 184

met profielhaak en trekratel

8000 mm

500 mm

7500 mm

600 daN

9690 515 036

met profielhaak en trekratel

10000 mm

500 mm

9500 mm

600 daN

9690 515 038

met U-profielhaak en drukratel

8000 mm

500 mm

7500 mm

300 daN

9690 000 027

met karabijnhaak en drukratel

8000 mm

500 mm

7500 mm

300 daN

9690 000 028

( A fbe e lding ve rge lijk ba a r)

Spanband
Uitvoering
Breedte
Kleur
Materiaal
Norm

Spanband
Uitvoering
Kleur
Materiaal
Norm

met profielhaak en drukratel
blauw
polyester (PES)
DIN EN 12195-2

met verankeringsrailbeslag en drukratel
50 mm
rood
polyester (PES)
EN 12195-2

toe la a tba re tre k k ra c ht 7 5 0 da N ge s tre k t, 1 . 5 0 0 da N in de omtre k
L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig

toe la a tba re tre k k ra c ht 1 5 0 0 da N ge s tre k t, 3 0 0 0 da N in de omtre k
To e pa s s in g s g e bie d
voor a utotra ns por t

Lengte

Vast uiteinde

Los uiteinde

Bestelnr.

4500 mm

500 mm

4000 mm

9690 000 024

1800 mm

9690 501 533

4800 mm

1200 mm

3600 mm

9698 264 812

2450 mm

9690 351 533

5000 mm

1200 mm

3800 mm

9690 511 534

Breedte

Lengte

Vast uiteinde

Los uiteinde

50 mm

2000 mm

200 mm

35 mm

2600 mm

150 mm

Bestelnr.

El e m e n te n v a n e e n sp a n b a n d

Verbindingselement
(vast uiteinde)

E tike t

Spanelement

Band

Verbindingselement
(los uiteinde)
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Spanband
P o w e r L a s h G T R 75
Breedte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Norm

75 mm
700 mm
1800 mm
oranje
EN 12195-2

toe la a tba re tre k k ra c ht 5 0 0 0 da N ge s tre k t, 1 0 0 0 0 da N in de omtre k
a lle e n g e s c h ik t vo o r dir e c t s pa n n e n
Uitvoering

Lengte

met ooghaak/breedbekhaak en trekratel

2500 mm

9696 760 006

Bestelnr.

met triangel-karabijnhaak en trekratel

4000 mm

9697 600 002

( A fbe e lding ve rge lijk ba a r)

Spanband
Uitvoering
Breedte
Kleur
Materiaal
Norm

met profielhaak en drukratel
75 mm
oranje
polyester (PES)
EN 12195-2

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Norm

toe la a tba re tre kkra c ht 5000 da N ge s tre kt, 10000 da N in de omtre k
L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig
a lle e n g e s c h ik t vo o r dir e c t s pa n n e n
Lengte

Vast uiteinde

Los uiteinde

Bestelnr.

met zijschotklem en hefboomspanslot
45 mm
3600 mm
EN 12195-2

To e pa s s in g s g e bie d
s pe c ia a l voor ve ilige be ve s tiging va n k le ine vra c hte n a a n e e n
wille ke urige pla a ts a a n de boordwa nd

4000 mm

700 mm

3300 mm

6926 750 034

6000 mm

500 mm

5500 mm

9690 505 034

Bestelnr.

8000 mm

700 mm

7300 mm

9690 750 034

9690 790 140

S l i j ta g e g r e n s v a n s p a n b a n d e n
S pa nba nde n z ijn onde rhe vig a a n me c ha nis c he s lijta ge e n moe te n na he t be re ike n va n de s lijta ge gre ns ve r va nge n worde n.
Een spanband heeft de slijtagegrens bereikt bij:
 draadbreuk en inkepingen van meer dan 10% van de bandbreedte of andere bedenkelijke inkepingen
 beschadiging van de naden, vezels of groeven
 vervormingen door warmte
 beschadiging van de haak, vervormingen, scheuren of breuken in de metalen delen
 vervormingen van de ratel
 overmatige slijtage of beschadigingen door agressieve stoffen (chemicaliën)
 onleesbaar of niet meer beschikbaar etiket
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Ma r k e r i n g v a n s p a n b a n d e n
H e t e ti k e t, d a t o p e l k e g e c e r ti fi c e e r d e s p a n b a n d
bevestigd wordt, bevat de volgende informatie:
1. Naam van de fabrikant van de spanband
2. Artikelidentificatienummer/traceercode

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

3. Toepassing

met profielhaak en drukratel
35 mm
2000 mm
200 mm
1800 mm
blauw
Polyester (PES)
EN 12195-2

4 . S H F – Standa rd Hand F orc e is de ha ndk ra c ht die op de he nde l
van de ratel uitgeoefend mag worden. De standaard waarde
bedraagt 50 daN = 50 kg. Door meer kracht op de hendel
van de ratel uit te oefenen, kan deze beschadigd raken.

toe la a tba re tre k k ra c ht 1 5 0 0 da N ge s tre k t, 3 0 0 0 da N in de omtre k.
L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig
To e pa s s in g s g e bie d
voor a utotra ns por te n
Bestelnr.
9690 000 045

5 . S T F – S ta nda rd Te ns ion F orc e ( norma le voors pa nk ra c ht
van de spanband) is de kracht, waarmee de lading
op de laadvloer gedrukt wordt. Belangrijk bij het
omlaaghouden. Hoe groter de voorspankracht, deste
minder spanmiddelen gebruikt hoeven te worden.
6 . L C – L a s hing C a pa c ity is de be la s tba a rhe id va n de ba nd.
Belangrijk bij het direct spannen. Bij direct spannen bedraagt
deze 2.500 daN (2.500 kg), d.w.z. dat een lading die met de
enkelvoudige trekkracht bevestigd is maximaal 2,5 t mag wegen.
7 . A a nduiding va n he t ma te ria a l wa a r va n de s pa nba nd
gemaakt is (PES – sterk polyester)
8 . R e k va n de s pa nba nd tijde ns he t ge bruik – de ma x ima le re k va n he t
materiaal waarvan de band geweven is, bedraagt maximaal 7%
9 . L G – L e ngth ( le ngte ) . L G L – L e ngte , die va na f he t e tike t
van de spanband gemeten werd (9,5 m), LGF – Lengte, die
vanaf de ratel van de spanband gemeten werd (0,5 m)

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

10. Productiejaar van de spanband

met profielhaak en drukratel
35 mm
4000 mm
300 mm
3700 mm
groen
polyester (PES)
EN 12195-2

1 1 . Conformite its ve rk la ring volge ns E U -norm E N 1 2 1 9 5 -2 , die e e n
hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de spanband garandeert

toe la a tba re tre k k ra c ht 1 0 0 0 da N ge s tre k t, 2 0 0 0 da N in de omtre k

1

L ev e r in g s o mv a n g
2 -de lig
Bestelnr.
9690 352 056

2
3
4

5

6
7

8
10

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

11

9

met profielhaak en drukratel
25 mm
2000 mm
300 mm
3700 mm
rood
polyester
EN 12195-2

EUROPART
GOED OM TE WETEN

toe la a tba re tre k k ra c ht 3 5 0 da N ge s tre k t, 7 0 0 da N in de omtre k
Bestelnr.
9690 250 736
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Direct spannen
Zelfs de zwaarste goederen kunnen met behulp van de
vormsluitende procedure „direct spannen” veilig vastgezet
worden. Direct spannen kan op verschillende manieren,
afhankelijk van de aard van de lading, toegepast worden.
Door de verschuiving van de lading ontstaan tijdens de rit de
benodigde zekeringskrachten. Bij de berekening wordt uitgegaan
van de toelaatbare trekkracht LC (Lashing Capacity) bij
directe trekkracht, omdat de spanmiddelen de krachten,
die door voertuigbewegingen (versnellings-, vertragings- en
centrifugale krachten) ontstaan, direct opnemen. Bij deze
vorm van vastsjorren worden de spanmiddelen tussen de
spanpunten aan de vrachtwagen en de hijspunten van de last
bevestigd. In tegenstelling tot het omlaaghouden worden bij
direct spannen de banden slechts handvast (met max. 10 %
van de LC) aangespannen, zodat de toelaatbare trekkracht
(LC) niet al door hoge voorspankrachten verminderd wordt.

Diagonaal spannen
Diagonaal spannen kan op verschillende manieren
plaatsvinden. Hierbij zijn altijd vier spanmiddelen nodig.
Manier 1

Manier 1 en 2 kunnen gecombineerd worden.
Manier 2

Schuin omsnoeren
Bij het schuin omsnoeren zijn altijd minimaal
acht spanmiddelen nodig.
Deze spanmiddelen worden zodanig van de lading naar het
laadvlak gespannen, dat ze zich in een rechte hoek (β = 90°)
ten opzichte van alle vier de randen van het laadvlak bevinden.
Manier 3

Spanhoek: De benodigde toelaatbare trekkracht van
het spanmiddel is bij direct spannen afhankelijk van de
spanhoeken α en β. De spanhoek α is de verticale
hoek tussen laadvlak en spanmiddel. Deze moet in het
bereik van 20 tot 65° liggen. De horizontale hoek β is
de hoek tussen de lengterichting van het voertuig en het
spanmiddel, die in het bereik van 6 tot 55° moet liggen.
De beste waarden voor zekeringskrachten kunnen
berekend worden, wanneer de twee hoeken α en
β met behulp van de hoekmeter gemeten worden.
Hierbij blijkt vaak dat spanmiddelen van geringen
afmetingen gebruikt of met dezelfde spanmiddelen
hogere ladingsgewichten vastgezet kunnen worden.
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VDL Weweler Parts
Omlaaghouden
Kop-lashing
D e kop-la s hing wordt a ls „kopwandvervanging”
toegepast, indien de lading op grond van de lastverdeling
niet tegen de kopwand geladen kan worden. Het gaat
dus om een vormsluitende ladingszekering in de
vorm van direct spannen. Bij deze in het verkeer nog vrij
onbekende manier van ladingszekering moet er strikt
voor gezorgd worden, dat het spanmiddel bij het transport
voor het ladingsdeel altijd op zijn plek gehouden wordt
en permanent vast met het voertuig verbonden is.
Een kop-lashing kan volgens het onderstaande
principe worden aangelegd:
1. Een rondstrop (hijsband) wordt in de rijrichting om
de voorkant van de lading gelegd. Aan beide zijden
van de lading wordt in deze rondstrop een spanmiddel
ingehangen en aan een spanpunt op het laadvlak
met het voertuig verbonden (afbeelding 1).
2. Een rondstrop (hijsband) wordt in de rijrichting op de linker en
rechter bovenrand aan de voorzijde van de lading gelegd. Deze
randopzet dient als houder voor
het spanmiddel, dat nu vanaf ene spanpunt aan de linkerzijde
van de lading, vastgehouden door de randopzet, naar een
spanpunt aan de rechterzijde van de lading wordt gevoerd en op
deze manier met het voertuig verbonden wordt (afbeelding 2).

D e me e s t toe ge pa s te ma nie r va n la dings z e ke ring is he t
omlaaghouden. Hierbij wordt de lading krachtsluitend door
de spanmiddelen op het laadvlak gedrukt, waardoor de
„microvertanding” en zo ook de wrijving verhoogd wordt. De
wrijvingskracht houdt de lading op het laadvlak vast. Het
spanmiddel wordt bij het omlaaghouden in de overspanning
boven de lading gevoerd, aan beide zijden van de lading
– liefst in de spanpunten – aan het laadvlak ingehangen
en met het spanelement (bijv. een ratel) gespannen. Het
begrip „voorspankracht” betekent de kracht, die het
spanmiddel op de lading uitoefent. Deze wordt hierbij alleen
door het spanelement van het spanmiddel overgebracht.
Spanhoek: Bepalend voor de voorspankracht van een
spanmiddel is naast de voorspankracht van de ratel ook de
spanhoek α. Deze spanhoek wordt verticaal tussen laadvlak en
spanmiddel gemeten. De spanhoek heeft aanzienlijke invloed op
de werkzame voorspankracht van het toegepaste spanmiddel.
Hoe kleiner de spanhoek α, deste kleiner is de werkzame
voorspankracht.
Een optimale voorspankracht van het spanmiddel
wordt met een spanhoek α van 90° bereikt.
Bij het omlaaghouden moet een spanhoek
kleiner dan 30° vermeden worden.

3. Als alternatief kan ook een rechtopstaande pallet gebruikt
worde n ( a fbe e lding 3 ) . H e t s pa nmidde l we rk t da n in de omtre k.

A fbe e lding 1 R onds trop
A fbe e lding 2 R a ndopz e t
A fbe e lding 3 P a lle t

1

2

3

Voorwaarde voor een n veilige ladingzekering
is altijd een bezemschone laadvloer.

EUROPART
GOED OM TE WETEN
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VDL Weweler Parts
Toebehoren voor
spanbanden

1

2

Beschermslang
a ls ra ndbe s c he rming ge s c hik t
passend voor

Lengte

Materiaal

Afb.

spanbandbreedte 25 mm

500 mm

PVC

1

9534 434 602

Bestelnr.

spanbandbreedte 35 mm

500 mm

PVC

1

9695 000 050

spanbandbreedte 50 mm

500 mm

PVC

1

9534 434 603

spanbandbreedte 50 mm

wordt verkocht per meter

polyester

2

9690 000 711

Ladingbeveiligingsschijf
Trucker´s Disc

Ladingszekeringssysteem

s ne l e n e e nvoudig he t juis te a a nta l s jorba nde n be pa le n, ge s c hik t
voor verschillende lasten, voertuigbodems, sjorhoeken en
sjormiddelen

Toepassingsgebied
ge s c hik t voor a lle z a c hte ve rpa k k inge n me t ve rs c huifbe we ginge n, z oa ls oc ta ta ine rs , z a kgoe de re n op
pa lle ts in k rimpfolie , dra nk k ra tte n, bigba gs e n a nde re goe de re n die nie t kunne n worde n va s tge s jord

To e pa s s in g s g e bie d
voor omla a g- e n dia gona a ls jorre n

Leveringsomvang

P r a k ti j k h u l p v o o r a l l e g e l e g e n h e d e n !

Bestelnr.

met losse uiteinden

9690 000 040

Bestelnr.

met geïntegreerde ratels en los gespannen profielhaken

9690 000 041

9690 699 999

Ladingbeveiligingstas
voor buistransporten

Transportzekering

Breedte
Hoogte
Diepte

Toepassingsgebied
voor he t tra ns por t va n ligge nde ga s fle s s e n

280 mm
100 mm
400 mm

Omschrijving
Bestelnr.
9690 990 043

Bestelnr.

voor gasflessen met een inhoud van 10 l

9690 002 032

voor gasflessen met een inhoud van 20/50 l

9690 002 050
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VDL Weweler Parts
D e s pa nhoe k he e ft grote invloe d op de
voorspankracht bij het omlaaghouden. Er wordt
tussen laadvlak en spanmiddel gemeten. Hoe
steiler de hoek, deste meer voorspankracht
er op de lading kan werken. Ideaal is een
nagenoeg verticaal bandverloop.

Haakse messenset
voor ladingszekering
voor he t be pa le n va n ve r tic a le hoe k α e n β
Bestelnr.

EUROPART
GOED OM TE W E TEN

9506 999 990

O p r o l i n r i c h ti n g v o o r l o s s e u i te i n d e n
voor he t e e nvoudig e n s ne l oprolle n va n 5 0 mm
losse uiteinden, losse uiteinden kunnen opgerold
makkelijker opgeborgen worden, nemen minder
plaats en beslag en zijn sneller klaar voor gebruik

Spankrachtmeetapparaat

To e pa s s in g s g e bie d
voor 5 0 mm-s jorba nd

Oppervlakte

verzinkt

Bestelnr.

Bestelnr.

9696 000 078

9690 504 031
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Randbeschermingshoeken
Bedieningshandleiding: Om het risico op beschadiging van lading
en spanbanden te voorkomen, dienen altijd randbeschermingshoeken
gebruikt te worden. De randbescherming wordt zodanig op de rand
van de lading geplaatst, dat het langere zijdeel zich aan de bovenzijde
(TOP) bevindt en het korte langs de zijwand naar beneden gericht
is (afb. 1). De spanband moet zodanig worden aangebracht, dat
deze zich precies in het midden van de randbescherming bevindt
en door de zijgeleider bevestigd wordt (afb. 2). Neem in acht dat
er zich op de spanband geen span- en verbindingselementen
zoals bijv. tandkransen, spansloten, haken, enz. bevinden.

Randbeschermingsrail

I n D I N E N 1 2 1 9 5 e n de V D I -ric htlijn 2 7 0 1 wordt voorge s c hre ve n, da t
spanmiddelen door randbeschermers (ook wel randgeleiders genoemd)
tegen beschadigingen aan de ladingsranden beschermd moeten worden.

voor a lle ba ndbre e dte n
Afmeting
Kleur

190 x 190 x 19 mm
rood

To e pa s s in g s g e bie d
voor doz e n, roos te rboxe n, s te e npla te n, e tc .
A f w i j k e n d e l e n g te s o p a a n v r a a g
Lengte

9690 600 360

800 mm

9690 600 370

1000 mm

9690 600 371

1200 mm

9690 600 372

6000 mm

9690 003 007

Spankettingen kunnen mechanische schade
oplopen, vooral wanneer de goederen die moeten
worden vastgezet scherpe randen hebben.
Daarom zijn randbeschermingsproducten bij
de bevestiging van de lading met spanbanden
onmisbaar. De van elastisch materiaal gemaakte
randbescherming wordt op de ladingsranden
van de goederen aangebracht, waarover
de spanband gespannen wordt, om deze te
beschermen tegen schuren. De bescherming
kan tegelijkertijd microtrillingen absorberen en zo
een verschuiving van de band voorkomen.

Kantenbescherming
Afmeting
Bandbreedte
Kleur
Materiaal

Bestelnr.

600 mm

130 x 95 mm
65 mm
zwart
kunststof

Uitvoering

Bestelnr.

met inkeping, open

9690 000 230

met inkeping, gesloten

9690 000 231

Het contactvlak van de randbescherming
met de lading is groter dan die van de
spanband, zodat een gelijkmatigere verdeling
van de voorspankracht verkregen wordt. De
randbescherming voorkomt zo niet alleen
vroegtijdige slijtage van de spanband, maar
beschermt ook de goederen, waardoor
eveneens een hogere tramsportveiligheid
gewaarborgd wordt.

De EUROPART randbeschermingshoeken
zijn vervaadigd uit hoogwaardig kunststof
(PP). Ze worden gekenmerkt door:

Kantenbescherming
s te rk e n flex ibe l
Afmeting
Kleur
Materiaal

150 x 200 x 170 mm
zwart
polypropyleen

T Ü V -g e c e r ti fi c e e r d

 sterke constructie
 grote r vla k ke n va n de z ijde le n, die
de druk gelijkmatig verdelen
 hoge be s te ndighe id te ge n be s c ha diginge n
bij temperaturen tussen -20 °C tot +70 °C
 K-factor van ≥ 1,78

K -fa c tor be dra a gt ≥ 1 , 7 8
To e pa s s in g s g e bie d
voor pa pie rrolle ntra ns por t
Bestelnr.
9690 000 232

EUROPART
GOED OM TE WETE N
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Veiligheidsnetten

Ladingsbeveiligingsnet
DoKEP®, voor vrachtwagens
Kleur
Materiaal

oranje
polyester

Uitvoering

Trekkracht

Lengte

Breedte

Maaswijdte

Hoofdnet

1000 daN

4060 mm

3130 mm

280 mm

Bestelnr.
9696 002 025

Uitbreidingsnet

1000 daN

2200 mm

3130 mm

280 mm

9696 002 026

Hoofdnet

2000 daN

4060 mm

3130 mm

280 mm

9696 002 027

Uitbreidingsnet

2000 daN

2200 mm

Scheidingsnet

3130 mm

280 mm

9696 002 028

2425 mm

175 x 75 mm

9696 000 124

Zijbeschermingsnet

2950 mm

300 mm

9696 000 122

Zijbeschermingsnet

2950 mm

300 mm

9696 000 123

Ladingsbeveiligingsnet

Containerafdeknet

DoKEP®
Trekkracht
Bandbreedte
Kleur
Materiaal

e e n a bs olute voor wa a rde voor milie ube s c he rming

500 daN
25 mm
oranje
polyester

Lengte

Breedte

Maaswijdte

2825 mm

1625 mm

175 mm

9696 002 302

Bestelnr.

2950 mm

1650 mm

300 mm

9696 002 301

A nde re ma te n op a a nvra a g ve rk rijgba a r!
To e be h o r e n
Omschrijving

Bestelnr.
9696 002 380

Bevestigingsset, set van 6 met miniratel en 12 x S-haak

Uitvoering
Maaswijdte
Breedte
DraadKleur
Materiaal

zonder knoop
45 mm
3500 mm
3 mm
groen
polypropyleen

Lengte

Bestelnr.

5000 mm

9690 100 000

6000 mm

9690 200 000

7000 mm

9690 300 000

8000 mm

9690 400 000

10000 mm

9690 500 000
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Kapitelüberschrift
Antislipmatten
Subline (Optional)

Om betere wrijvingswaarden te verkrijgen
en zodoende het verschuiven van de
transportgoederen te voorkomen, worden onder
andere antislipmatten en vloerbedekking
gebruikt. Doordat ze van rubbergranulaat zijn
gemaakt, verhogen ze de wrijving tussen de
lading en de vloer en verlagen ze zo het risico
op verschuiving van de lading. Ze worden in
combinatie met de spanmiddelen gebruikt.
Antislipmatten werken alleen wanneer
het laadvlak vrij van deeltjes, zoals
zand, granulaatresten, etc. is. Het
zogenaamde „bezemschone” laadvlak
vormt de basisvoorwaarde voor een juiste
ladingszekering. De bezem behoort tot de
standaard uitrusting van een bedrijfswagen.

Antislipmat
meer bescherming en veiligheid door glijremmende werking, betere standvastigheid
Breedte
Dikte
Kleur
Wrijvingswaarde

250 mm
8 mm
zwart
0,65 µ

getest door het Fraunhofer Institut (Zie het verslag aan de rechterkant)
Lengte

Bestelnr.

5000 mm

9690 000 300

10000 mm

9690 000 245

Antislipmat
meer bescherming en veiligheid door glijremmende werking, betere standvastigheid
Kleur
Wrijvingswaarde

zwart
0,65 µ

Lengte

Breedte

Dikte

Bestelnr.

150 mm

100 mm

3 mm

1195 910 188

200 mm

100 mm

8 mm

1195 900 055

200 mm

100 mm

10 mm

1195 900 092

250 mm

200 mm

8 mm

9690 000 186

300 mm

200 mm

10 mm

9536 101 109

600 mm

150 mm

3 mm

1195 900 043
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De EUROPART antislipmatten zijn gecertificeerd door het Fraunhofer Institut:

Test certiﬁcate for Friction Coefﬁcients

Tested according to VDI Guideline 2700, page 14
TC no. 02/2012
for
Pickhan-Dichtungen, Stanzteile e.K.
Eiserfelder Straße 242, 57080 Siegen

1.

Description of the friction partners

1.1

Support surface:
Lorry loading area with silkscreen ﬂoor
Condition: Medium wear

1.2

Load:
1.2.1

Laminated paper roll, on front side with cover

Fig. 1: Tensile force measurement with laminated
paper roll – two strips placed below fem

Dimensions: 980 x 1277 mm (Ø D x W) /
1150 x 1850 / 1114 x 1910 mm
1.2.2

Weight: 968 kg and 2369 kg

2.

Friction-enhancing material (FEM):

2.1

Name of FEM: PKD 720

2.2

Dimensions of FEM test sample: 200 x 700 mm (strips)

2.3

Thickness of FEM test sample: 8.0 mm

3.

Test conditions:

3.1

Ambient temperature: 19 °C

3.2

Location and date of test: Alfeld, 04/09/2012

4.

Positioning of friction-enhancing material (FEM)
during test:
Two strips are placed in parallel to each other on the outer edge
of the paper roll (in accordance with VDI 2700, page 9). Both parallel
strips can be positioned in or transverse to the direction of motion.

5.

Fig 2: Standing laminated paper roll on fem PKD 720
Fig 3: fem PKD 720

Sliding friction coefﬁcient relevant to the calculation
in accordance with VDI guideline 2700, page 14
µD = 0.65 (5% safety margin taken into account)

All measurement results were documented and can be evidenced upon request. The
results only apply to the friction combination shown, consisting of: load (here: paper roll)
and FEM and loading area.
Note: The aforementioned friction coefﬁcient only applies to virgin material. By repeated use of fem, the friction
coefﬁcient may be reduced.

Testing institute

Tester

Place, Date of issue

© 2012 Fraunhofer Institute IML_Form for documenting friction coefficients
www.vdlwewelerparts.nl
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Blokkeerelementen

Ladingbalk
v o o r h e t bev e ilig e n v a n d e la d in g
voor he t ops te ke n e n ops pa nne n op de ops ta a nde wa nd of he t z e ildoe k fra me
Uitvoering
Blokkeerkracht
Lengtebereik
Oppervlakte

compleet gemonteerd
400 daN
2400-2700 mm
blauw geanodiseerd

L ev e r in g s o mv a n g
me t uittre k ba re a luminiumpla a t e n 2 s luitinge n

Toebehoren
Bestelnr.
9690 000 034

Omschrijving

Bestelnr.
9081 021 442

Eindstuk

Ladingbalk
ClipBoard

Ladingbalk

ge pat e nte e rde koppe ling voor he t ve ilig ve ra nke re n a a n de boordwa nd/la dings la t,
sluiting aan een zijde voor eenvoudig plaatsen en vergrendelen

ClipBoard
Blokkeerkracht
Materiaal

1000 daN
aluminium

Blokkeerkracht
Lengtebereik
Materiaal

To e pa s s in g s g e bie d
voor z ijs c hot 1 8 -3 5 mm
Bestelnr.

625 daN
2460-2520 mm
aluminium

To e pa s s in g s g e bie d
voor boordwa nd 2 5 mm

Type

Lengtebereik

PAT1000-1

2400-2520 mm

9695 110 201

Bestelnr.

PAT1000-2

2290-2520 mm

9695 110 221

9695 111 301

K le mba lke n worde n ove r he t a lge me e n dwa rs
in de laadruimte of diagonaal gemonteerd.
Alleen door geteste fabrikanten geleverde
klembalken waarborgen de vereiste veiligheid.
Klembalken mogen niet door „eigenhandig
geconstrueerde” balken vervangen worden!

Klembalk
Tandheugel
be s ta a nde uit ve e rs ys te e m, rubbe r pote n e n a luminium buis
Blokkeerkracht
Lengtebereik
Buis-

300 daN
2350-2720 mm
42 mm
Bestelnr.
9690 000 090

To e be h o r e n
Omschrijving

Bestelnr.

Telescoopstang

9690 000 089

Behuizing

9690 002 208

Rubberen voet

9690 000 228

EUROPART
GOED OM TE WETEN
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Klembalk

Klembalk

SAM professional

SAM
R ubbe re n pote n a a n be ide z ijde n
Blokkeerkracht

140 daN

Lengtebereik

Bestelnr.

2350-2745 mm

9690 071 084

2650-3045 mm

9695 103 742

W orde n toe ge pa s t a ls flex ibe le la a druimt e sc he iding. D e
lading kan zonder wijzigingen aan de opbouw eenvoudig via
verticaal of horizontaal geklemde balken worden bevestigd.
Voor veilige en flexibele verbindingen: met groot verstelbereik,
hoge belastbaarheid tot 140 daN en ingebouwd comfort
door geïntegreerd voorgespand veerpakket. In verschillende
uitvoeringen voor alle mogelijke kofferafmetingen. Rubberen
poten aan beide zijden.
Blokkeerkracht
BuisMateriaal

140 daN
52 mm
Aluminium

D e b a l k e n z i j n o p ti o n e e l te v e n s v e r k r i j g b a a r m e t 19 m m o f 2 4 m m
bouten aan een zijde of beide zijden
Lengtebereik

Bestelnr.

2100-2600 mm

9695 105 101

2500-3100 mm

9691 051 016

Telescoopstang
blokkeerbalk
Lengtebereik
Buis
Belastbaarheid, max.
Materiaal

2100-2470 mm
42 mm
140 daN
aluminium
Bestelnr.
9690 000 089

Laadbalk
vo o r g e c o m bin e e r de v e r a n k e r in gs - e n
sjorrail
s ta le n e inds tuk ke n a a n be ide z ijde n
Belastbaarheid
Lengtebereik
BuisMateriaal

1000 daN
2303-2582 mm
83 x 66 mm
aluminium

Blokkeerstang
A i r l i n e B e a m 18 5 5
ge s c hik t voor horiz onta a l e n ve r tic a a l ge bruik, A irline a utoma tis c he ta ppe n a a n be ide z ijde n
vergrendelen in een gatenpaar van de Airline sjorrail, telescoopstangen oefenen geen veerdruk op
het voertuig uit, lichte hoekverschuiving mogelijk
To e pa s s in g s g e bie d
die nt in c ombina tie me t pa ra lle l lope nde A irline s jorra ils in voe r tuige n, a a nha nge rs of a nde re
tra ns por tmidde le n voor vorms luite nde la dings z e ke ring
Blokkeerkracht

Lengtebereik

100-300 daN

1700-2500 mm

To e be h o r e n

200-300 daN

1200-1750 mm

Omschrijving

bij verticaal gebruik de werkhoogte in acht nemen
Me e r le ngte n le ve rba a r!
B lok ke e rk ra c hte n z ijn a fha ne k lijk va n de ge bruik te le ngte.

Bestelnr.
9690 000 215

Bestelnr.
9690 183 901

Eindstuk

Bestelnr.
1

9108 551 700
9108 551 200

1
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Gecombineerde verankerings- en
sjorrail
3009
Lengte
Breedte
Hoogte

3050 mm
131 mm
12 mm

Materiaal
Oppervlakte

staal
verzinkt

Verankeringsrail
voor horizontale wandmontage

Toepassingsgebied
voor middelzware goederen
Bestelnr.
9690 000 203

Materiaal
Oppervlakte

staal
verzinkt

Toepassingsgebied
compatibel met combitap 19/24 mm en alle gangbare eindbeslagen van combi-verankeringsrails
Type

Lengte

Materiaaldikte

3008

3000 mm

2,5 mm

9082 138 021

Bestelnr.

3009

3048 mm

3 mm

9082 138 015

Toebehoren
Omschrijving

Sjorrail

Airline 5002
Type
GatenMateriaal

5002
20 mm
aluminium

Bestelnr.
8000 000 483

Ankerraileindstuk
Lengte
Breedte
Hoogte

3000 mm
34 mm
9,5 mm

Toepassingsgebied
speciaal voor computertransporten, luchtvracht en
pakketdienstvoertuigen
Bestelnr.
9690 071 226
Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.
9690 005 018

Eindbeslag

Sjorrail met rond gat
Lengte
Hoogte
Dikte
GatenMateriaal
Oppervlakte

2993 mm
13,5 mm
2,5 mm
25 mm
staal
verzinkt

Toepassingsgebied
voor middelzware goederen, telescoopstangen, kledingstangen en sjorbanden
Bestelnr.
9690 002 202

Staafsjorrail
met PVC-beschermprofiel
Lengte
Pendikte
Materiaal

3000 mm
8 mm
aluminium
Toebehoren

Hoogte

Bestelnr.

48 mm

1500 003 114

Omschrijving

66 mm

9690 071 099

Ankerraileindstuk

Bestelnr.
8000 000 483
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2

1

Insteekplank
Materiaal hout
Uitvoering

Lengte

Hoogte

Dikte

Afb.

geschaafd

3300 mm

95 mm

24 mm

1

9199 970 040

geschaafd

3600 mm

111 mm

25,5 mm

1

9199 970 000

afgerond

3900 mm

111 mm

25,5 mm

2

9199 970 005

afgerond

4220 mm

111 mm

25,5 mm

2

9199 970 096

Insteekmap

Klemzak

voor insteekplank
Uitvoering
Oppervlakte
Breedte

Bestelnr.

enkel, achter gesloten
ruw
80 mm

Hoogte
Dikte

Toepassingsgebied
voor ladingsbeveiliging bij platformvoertuigen
Leveringsomvang
met vleugelbout

110 mm
2,5 mm

Inwendige lengte

Bestelnr.

Inbouwzijde

Bestelnr.

25 mm

9081 312 280

links

9080 000 098

28 mm

9081 312 260

rechts

9080 000 097

Opbergkussen
2-laags, met slangventiel
Beladingskussens worden gebruikt om een vormsluitende lading te verkrijgen.

Insteekplank
Materiaal
Lengte
Breedte
Totale hoogte
Dikte

aluminium
8000 mm
25 mm
100 mm
2,2/1,8 mm

Hoogte

Breedte

1000 mm

1000 mm

9696 091 206

Bestelnr.

1200 mm

1000 mm

9696 091 207

1800 mm

1200 mm

9696 091 211

2400 mm

1200 mm

9696 091 202

2400 mm

2000 mm

9696 091 215

Toebehoren

Afgifte per meter
Bestelnr.
9086 210 450

Omschrijving

Bestelnr.
9696 919 999

Persluchtpistool, met slangventiel
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Kapitelüberschrift
Spankettingen
Subline (Optional)

Spankettingen worden in eerste
instantie toegepast als hulpmiddel bij de
ladingszekering van zwaar transport en in
andere bereiken waarin zware ladingen
(bijv. betondelen) verplaatst worden.
Spankettingen zijn uitermate robuuste
spanmiddelen van zeer gehard staal, dat
minimaal aan kwaliteitsklasse 8 moet voldoen.
Op grond van hun hoge duurzaamheid en
bestendigheid tegen vuil, olie en andere
chemicaliën worden ze overwegend voor
het vastzetten van zware ladingen gebruikt.
Ze worden hoofdzakelijk tpoegepast bij
direct spannen. Voor omlaaghouden zijn
ze slechts in beperkte mate geschikt.
In tegenstelling tot een spanband, kunnen
met een spanketting aanzienlijk hogere
trekkrachten (LC of Ftoel. ) gerealiseerd
worden. Spankettingen hebben slechts
weinig rek. De rekfactor van hoogstabiele
ronde staalkettingen ligt bij het bereiken
van de toelaatbare tekkracht bij ca. 1%.
Alle spankettingen die na juli 2001 zijn
geproduceerd (zie identificatielabel)
moeten voldoen aan de Europese
norm DIN EN 12195-3.
Conform EN 120095-3 moet bij
spankettingen 1 x per jaar een visuele
controle door een deskundige en
elke 3 jaar een materiaalcontrole door
de fabrikant worden uitgevoerd.

Trekketting
conform VDI 2701, DIN EN 12195-3, met 2 gaffelkophaken
Kwaliteitsklasse 8
Toepassingsgebied
bijzonder geschikt voor zware lasten
Uitvoering

Trekkracht

Schakeldikte

Lengte

1-delig

4000 daN

8 mm

3500 mm

9698 121 953

Bestelnr.

1-delig

6300 daN

10 mm

3500 mm

9691 012 195

1-delig

6300 daN

10 mm

6000 mm

9692 985 101

1-delig

10000 daN

13 mm

3500 mm

9691 312 195

2-delig

4000 daN

8 mm

3500 mm

3002 414 932

2-delig

6300 daN

10 mm

3500 mm

9690 531 001

2-delig

6300 daN

10 mm

4500 mm

3002 431 916

2-delig

6300 daN

10 mm

5000 mm

3002 420 410

Graag leveren we ook spankettingen van kwaliteitsklasse 10 en 12 aan u. Vraag het ons!
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VDL Weweler Parts
Elementen van een spanketting conform DIN EN 12195-3
Spanelement

Inkortingselement

Ketting

Spanmiddel

Zekeringsketting

Verbindingselement

Identificatielabel

Ratellastspanner
L-140
Norm

DIN EN 12195-3

Trekkracht

Kettingdikte

Uitvoering

Bestelnr.

4000 daN

8 mm

met uitdraibeveiliging en 2 parallelhaken met beveiliging

9690 801 401

6300 daN

10-8 mm

met uitdraaibeveiliging en 2 parallelhaken met borging

9690 801 432

Haaks mes
Lash Mate, voor ladingszekering
Breedte x hoogte x diepte 200 x 120 x 16 mm

10000 daN

13-8 mm

met uitdraibeveiliging en 2 parallelhaken met beveiliging

9690 801 403

Bestelnr.

10000 daN

13-8 mm

2 ogen, zonder haak

9690 811 402

9696 085 970

Slijtagegrens van spankettingen
Spankettingen zijn onderhevig aan mechanische slijtage en moeten na het bereiken van de slijtagegrens vervangen worden.
Wanneer heef een spanketting de slijtagegrens bereikt?
 zichtbare vervorming van of scheuren in de kettingschakels
 toename van de speling van de kettingschakels met meer dan 5%
 verbogen of verdraaide kettingen
 aan de spanelemten: scheuren, groeven, grove vervormingen en corrosie
 aan verbindingselementen: scheuren, grove vervormingen, verwijding van de haakbek met meer dan 5%, aanzienlijke corrosie
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Spanpunten

De bruikbaarheid van spanpunten moet
gewaarborgd zijn en mag niet door vuil of
beschadigingen beïnvloed worden! Ook
hierbij moet conform EN 120095 1 x per jaar
een visuele controle door een deskundige
en elke 3 jaar een materiaalcontrole door de
fabrikant worden uitgevoerd.

Hijsoog
met lastong en geïntegreerde veer, kwaliteitsklasse 8, met BG-goedkeuring
Voor laswerkzaamheden gelden de richtlijnen DIN EN 14341 en EN 287-1!
Draagvermogen

Bestelnr.

3,15 t

6966 092 460

5,3 t

6966 064 470

Sjoroog
voor Roll on/Roll off-schepen
zonder lastong
Belastbaarheid, max.
Norm
Breedte
Hoogte
Oppervlakte

10 t
EN 29367-2
129 mm
132 mm
verzinkt

Sjoroog
Bestelnr.
9081 317 110

Toebehoren
Omschrijving
Lastong

Breekkracht
Lengte
Totale breedte
Inwendige breedte
Materiaaldikte

300 daN
103 mm
70 mm
13 mm
6 mm

Bestelnr.

Bestelnr.

9081 317 120

4434 000 765

Sjorbeugel
Sjoroog

voor bodemframeprofiel

met ring

Belastbaarheid
Breedte
Hoogte
Oppervlakte

Belastbaarheid

2500 daN

Lengte x breedte x diepte

Bestelnr.

2500 daN
66 mm
105 mm
gegrond

90 x 95 x 30 mm

9081 315 600

Bestelnr.

72 x 116 x 24 mm

9082 060 045

9082 060 007
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Stoffen zeilen/
hijskettingen

Stoffen zeil
Uitvoering
Dikte
Kleur

met ogen
1 mm
groen

Lengte

Breedte

3000 mm

2000 mm

Bestelnr.
3000 227 100

4500 mm

2500 mm

9690 146 800

4000 mm

3000 mm

3000 227 101

5000 mm

3500 mm

9690 130 505

5000 mm

4000 mm

3000 227 103

7000 mm

3500 mm

9690 130 511

8000 mm

3500 mm

9690 130 512

8000 mm

6000 mm

3000 227 104

Houd ook bij de belading de
veiligheidsvoorschriften in acht.

Hijsketting
Kwaliteitsklasse

Toepassingvoorbeeld

10

Uitvoering

Nuttige lengte

Kettingdikte

Technische gegevens

Breedte x hoogte x diepte

1 streng

1m

8 mm

Draagvermogen 90°, 2.500 kg

300 x 200 x 100 mm

9696 017 089

Bestelnr.

2 strengen

1m

8 mm

Draagvermogen 0° ≤ 45°, 3.550 kg
Draagvermogen >45° ≤ 60°, 2.500 kg

300 x 200 x 100 mm

9696 017 128

2 strengen

1m

10 mm

Draagvermogen 0° ≤ 45°, 5.600 kg
Draagvermogen >45° ≤ 60°, 4.000 kg

300 x 200 x 100 mm

9696 017 014

2 strengen

3m

8 mm

Draagvermogen 0° ≤ 45°, 3.550 kg
Draagvermogen >45° ≤ 60°, 2.500 kg

300 x 200 x 100 mm

9696 030 257

2 strengen

3m

10 mm

Draagvermogen 0° ≤ 45°, 5.600 kg
Draagvermogen >45° ≤ 60°, 4.000 kg

300 x 200 x 200 mm

9696 027 755

4 strengen

3m

10 mm

Draagvermogen 0° ≤ 45°, 8.000 kg
Draagvermogen >45° ≤ 60°, 6.000 kg

400 x 200 x 200 mm

9696 027 834
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Kapitelüberschrift
Hijsbanden/
Subline (Optional)
rondstroppen
Zodat u uw lading veilig op/van
uw voertuig krijgt.
Hijsbanden en rondstroppen zijn
hijsgereedschappen volgens BGR 500
(voorheen UVV VBG 9a) en voldoen aan
alle eisen van DIN EN 1492-1 en 2 evenals
A1:2008. Het gaat volgens de genoemde
normen om vlakke geweven hijsbanden of
rondstroppen van synthetische vezels voor
algemene doeleinden, met name voor het
hijsen en transporteren van lasten. Het
gebruik is alleen toegestaan door personen
die door de ondernemer geautoriseerd en
geïnstrueerd zijn. De gebruiksaanwijzing
moet voor de eerste inbedrijfname zorgvuldig
gelezen worden en bij gebruik van de
producten in acht genomen worden.

direct
LA=1

geknoopt
LA=0,8

β
gebogen

LA=2
(β≤7°)

LA=1,4 (β≤45°)
LA=1 (β≤60°)

(β≤45°)
β

(β≤60°)

Er wordt in het bijzonder gewezen op de volgende, eveneens
geldende voorschriften en technische regels:
 DIN EN 1492-1 Hijsbanden van synthetische vezels
 DIN EN 1492-2 Rondstroppen van syntehtische vezels
 BGR 500 Bediening van hijsgereedschappen bij hijsoperaties
 BGI 556 en 873
Inbedrijfname: Voordat een hijsband voor het eerst in bedrijf
genomen wordt, moet gecontroleerd worden dat de identificatie en
afmetingen correct zijn. Gebruik nooit een product dat schade kan
veroorzaken of waarvan de identificatie niet meer beschikbaar is.
Identificatie van hijsbanden/rondstroppen: Bij alle hier aangeboden producten
is het conform DIN EN 1492-1 en 2 voorgeschreven etiket opgenaaid.
De informatie op het etiket omvat:
 WLL = Working Load Limit, draagvermogen bij het directe hijstype,
aanduiding in ton
 Materiaal:
PES = polyester, blauw etiket
PA = polyamide, groen etiket
PP = polypropyleen, bruin etiket
 Nuttige lengte in meter
 Productiejaar
 Fabrikantidentificatie DD
 Traceercode
 GS-keurmerk en keuringsinstantie
 CE-keurmerk
 Aanduiding van de geldige normen
 Draagvermogen bij gebruikelijke hijstypen
Niet elk weergegeven hijstype is voor alle hijstoepassingen geschikt!

(β≤45°)

β = hellingshoek (hoek tussen het verticale vlak en de hijsband)
(β≤60°)

LA = hijsfactor (verhouding tussen het draagvermogen bij het directe
hijstype. Voorbeeld: draagvermogen bij het directe hijstype 10 t
(LA=1), draagvermogen bij het gesnoerde hijstype 8 t (LA=0,8)

Gebruik van hijsbanden en rondstroppen in
combinatie met chemicaliën:
Het materiaal waarvan textielproducten gemaakt
zijn (PES, PA, PP) verschilt fysisch (bijv. grip,
stabiliteit, slijtage-eigenschappen), maar ook op
het gebied van bestendigheid tegen chemische
inwerking. Polyester is beter bestand tegen veel
zuurtypen. Polyamide is beter bestand tegen
veel loogtypen. Polypropyleen is goed bestand
tegen zowel veel zuur- als veel loogtypen.
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Hefband
DIN EN 1492-1
tweelagig genaaid polyester band, vormgestabiliseerd en geïmpregneerd, met 7-voudige beveiliging,
kleurcodering van de werklast, met 2 ingenaaide, half versterkte stroppen, betere hantering door
langere en versmalde stroppen

Alleen geschikt voor hijsen, niet voor spannen!

Uitvoering

Kleur

Bandbreedte

Lengte

Luslengte

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

60 mm

2m

300 mm

Bestelnr.
9534 878 324

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

60 mm

3m

300 mm

9534 878 328

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

60 mm

4m

300 mm

9534 878 332

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

60 mm

5m

300 mm

9534 878 336
9534 878 340

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

60 mm

6m

300 mm

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

90 mm

4m

350 mm

9534 878 346

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

90 mm

5m

350 mm

9534 878 350

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

90 mm

6m

350 mm

9539 447 082

Rondlus
Houd ook bij de belading de
veiligheidsvoorschriften in acht.

opgebouwd uit eindloos gewikkelde polyester strengen, met 7-voudige
beveiliging, zekere controlemogelijkheid door kleurcodes voor de
werklast, enkele mantel
Uitvoering

Kleur

Bandbreedte

Nuttige lengte

Omvang

werklast gestrekte band 1000 kg, in U-vorm 2000 kg

paars

44 mm

1m

2m

Bestelnr.
9534 878 200

werklast gestrekte band 1000 kg, in U-vorm 2000 kg

paars

44 mm

1,5 m

3m

9534 878 204

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

44 mm

1m

2m

9534 878 216

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

44 mm

1,5 m

3m

9534 878 220

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

44 mm

2m

4m

9534 878 224

werklast gestrekte band 2000 kg, in U-vorm 4000 kg

groen

44 mm

3m

6m

9534 878 232

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

55 mm

1,5 m

3m

9534 878 240

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

55 mm

2m

4m

9534 878 244

werklast gestrekte band 3000 kg, in U-vorm 6000 kg

geel

55 mm

3m

6m

9534 878 252

werklast gestrekte band 5000 kg, in U-vorm 10000 kg

rood

44 mm

8m

4m

9690 000 037

Slijtagegrens van hijsbanden en rondstroppen
Hijsbanden en rondstroppen mogen niet gebruikt worden bij:
 Beschadiging van de materiaalranden of van het weefsel en een
groot aantal draadbreuken: bijv. meer dan 10% van het totale aantal
draden in de meest beschadigde doorsnede of van het bandoppervlak
(afzetten van ladingen met scherpe randen), wanneer grotere
bereiken van de bandvezels in lengterichting gebroken zijn
 Beschadigingen aan de dragende naden, de ommanteling
of de hechting door beknelling, sneden of hitte
 Beschadiging/zichtbaarheid van het dragende bandweefsel
 Vervorming/versmoring door invloed van warmte (wrijving, straling)
 Schade ten gevogle van inwerking van agressieve stoffen
 Vervormingen (duidelijke verbreding of verdunning van de band),
scheuren, breuk of andere beschadigingen aan de beslagdelen
 Een groot aantal kleinere randbeschadigingen over korte afstanden

 sterke afname van de stevigheid van
meervoudig belaste banden door knopen
 ontbrekende etiketten of
onleesbare identificatie

EUROPART
GOED OM TE WETEN

www.vdlwewelerparts.nl
Apeldoorn

Best

Hoogezand

Kapelle

Moordrecht

055 - 538 04 00

0499 - 32 00 00

0598 - 39 02 78

0113 - 34 00 38

0182 - 61 00 11

Apeldoorn@vdlwewelerparts.nl

Best@vdlwewelerparts.nl

Hoogezand@vdlwewelerparts.nl

Kapelle@vdlwewelerparts.nl

Moordrecht@vdlwewelerparts.nl

VDL Weweler Parts
Ladingszekering
bestelwagens

(Afbeelding vergelijkbaar)

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

Spanband

met profielhaak en drukratel
35 mm
6000 mm
300 mm
5700 mm
groen
polyester (PES)
EN 12195-2

Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

met drukratel
35 mm
6000 mm
6000 mm
rood
Polyester (PES)
EN 12195-2

toelaatbare trekkracht 1000 daN gestrekt, 2000 daN in de omtrek

toelaatbare trekkracht 1000 daN gestrekt, 2000 daN in de omtrek

Leveringsomvang
2-delig

Leveringsomvang
1-delig

Spanband
Uitvoering
Breedte
Vast uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

Bestelnr.
9690 000 128

Spanband

met vlakke haak, zekering en drukratel
25 mm
500 mm
blauw
polyester (PES)
EN 12195-2

toelaatbare trekkracht 500 daN gestrekt, 1000 daN in de omtrek
Leveringsomvang
2-delig
Lengte

Bestelnr.
9692 000 600

Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

met klemslot, lichte uitvoering
25 mm
3000 mm
3000 mm
geel
polyester
EN 12195-2

toelaatbare trekkracht 350 daN in de omtrek
Los uiteinde

Bestelnr.

Leveringsomvang
1-delig

3500 mm

3000 mm

9692 511 340

Bestelnr.

5000 mm

4500 mm

9692 511 341

9534 878 100
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Spanband
Uitvoering
Breedte
Vast uiteinde
Kleur
Norm

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Los uiteinde

met drukratel
25 mm
6000 mm
6000 mm

Kleur
Materiaal
Norm

blauw
Polyester (PES)
EN 12195-2

toelaatbare trekkracht 375 daN gestrekt, 750 daN in de
omtrek
Leveringsomvang
2-delig

toelaatbare trekkracht 1.000 daN in de omtrek
Leveringsomvang
1-delig

Spanband
Uitvoering
Breedte
Lengte
Kleur
Materiaal
Norm

met profielhaak en minidrukratel
25 mm
500 mm
rood
EN 12195-2

(Afbeelding vergelijkbaar)

met mini-drukratel
25 mm
4000 mm
rood
polyester (PES)
EN 12195-2

Lengte

Los uiteinde

Bestelnr.

4000 mm

3500 mm

9690 250 735

Bestelnr.

9696 251 000

6000 mm

5500 mm

9690 250 734

Spanband
Uitvoering
Breedte
Kleur
Materiaal
Norm

met verankeringsrailbeslag en drukratel
50 mm
zwart
polyester (PES)
EN 12195-2

Leveringsomvang
2-delig

toelaatbare trekkracht 400 daN in de omtrek
Leveringsomvang
1-delig, zonder haak

Omschrijving

Lengte

Vast uiteinde

Los uiteinde

Lengte

toelaatbare trekkracht 600 daN gestrekt,
1200 daN in de omtrek

3600 mm

1200 mm

2400 mm

9690 079 016

toelaatbare trekkracht 750 daN gestrekt,
1.500 daN in de omtrek

4200 mm

500 mm

3700 mm

9690 000 313

Bestelnr.

4000 mm

9534 878 120

6000 mm

9534 878 121

Bestelnr.

Spanband
voor verankeringsrail type 3009
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Norm

Spanband

met verankeringsrailbeslag en drukratel
50 mm
3500 mm
1200 mm
2300 mm
grijs
EN 12195-2

Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Kleur
Materiaal
Norm

toelaatbare trekkracht 1000 daN gestrekt, 2000 daN in de omtrek

met mini-drukratel, lichte uitvoering
25 mm
4500 mm
4500 mm
rood
polyester
EN 12195-2

toelaatbare trekkracht 400 daN in de omtrek

Leveringsomvang
2-delig

Leveringsomvang
1-delig

Standaard kleur grijs, op wens ook in andere kleuren leverbaar
Bestelnr.

Bestelnr.

9690 182 636

9690 000 026
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Spanband

Containerafdeknet

v o o r Ai r l i n e v e r a n k e r i n g s r a i l s
Uitvoering
Breedte
Lengte
Vast uiteinde
Los uiteinde
Kleur
Norm

e e n mus t voor de milie ube s c he rming

met Double Stud-Fitting en drukratel
35 mm
3,5 m
300 mm
3200 mm
groen
EN 12195-2

Uitvoering
Maaswijdte
Draad
Kleur
Materiaal

toe la a tba re tre k k ra c ht 5 0 0 da N ge s tre k t, 1 0 0 0 da N in de omtre k

zonder knoop
35 mm
3 mm
groen
polyethyleen

Lengte

Breedte

2200 mm

1500 mm

Bestelnr.
9690 711 712

Bestelnr.

2700 mm

1500 mm

9690 711 713

9693 521 120

3000 mm

2000 mm

9690 711 723

Ladingsbeveiligingsnet
DoKEP®, voor bestelwagens, pick-ups, aanhangers
Bandbreedte
Kleur
Materiaal

25 mm
oranje
polyester

Uitvoering

Trekkracht

Lengte

Breedte

Maaswijdte

Hoofdnet

400 daN

2825 mm

1625 mm

175 mm

Bestelnr.
9696 002 011

Hoofdnet

400 daN

2950 mm

1650 mm

300 mm

9696 002 013

Hoofdnet

800 daN

2825 mm

1625 mm

175 mm

9696 002 019

Hoofdnet

800 daN

2950 mm

1650 mm

300 mm

9696 002 021

Uitbreidingsnet

400 daN

1975 mm

1650 mm

300 mm

9696 002 014

Uitbreidingsnet

400 daN

2025 mm

1625 mm

175 mm

9696 002 012

Uitbreidingsnet

800 daN

1975 mm

1650 mm

300 mm

9696 002 022

Uitbreidingsnet

800 daN

2025 mm

1625 mm

175 mm

9696 002 020

Ladingsbeveiligingsnet
DoKEP® , voor personenauto's
Uitvoering

Klembalk
Lengtebereik
Buis

Lengte
Breedte
Bandbreedte

1900-2270 mm
42 mm

DoKEP 350 P gordel / kabelcombinatie
1975 mm
1000 mm
25 mm

Kleur
Maaswijdte
Materiaal
Trekkracht

oranje
300 mm
polyester
350 daN

Bestelnr.

Bestelnr.

9616 002 010

9690 000 096
A nde re ma te n op a a nvra a g ve rk rijgba a r!
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Transport van
gevaarlijke stoffen

Waarschuwingspaneel
Afval

Waarschuwingspaneel

re trore fle c te re nd type I
Breedte
Hoogte

re trore fle c te re nd type I

400 mm
300 mm

Kleur
Bestelnr.

oranje

c o n f o r m G G V S E B /A D R

Uitvoering

Materiaal

star

magneetfolie

9651 900 020

Uitvoering

Hoogte

Breedte

Materiaal

stijf, met randbescherming

staalplaat

9650 205 050

star, met zwarte rand en kantbescherming

300 mm

400 mm

zelfklevende folie

stijf, zonder randbescherming

zelfklevende folie 9650 205 051

inklapbaar, met bevestigingselementen en randbescherming,
zonder bevestigingselementen

Plaatstaal

horizontaal inklapbaar, zonder
randbescherming

staalplaat

9650 205 060

9650 205 080

To e be h o r e n

Bestelnr.
9650 205 105

star, met zwarte rand en randbescherming

300 mm

400 mm

magneetfolie

9651 205 100

star, met houder en kantbescherming

300 mm

400 mm

Staalplaat

9650 205 100

opklapbaar, met bevestigingselementen

120 mm

300 mm

plaatstaal

9650 205 130

inklapbaar, met randbescherming

300 mm

400 mm

Plaatstaal

9650 006 001

horizontaal inklapbaar, met randbescherming

300 mm

400 mm

staalplaat

9650 205 112

To e be h o r e n

Omschrijving

Bestelnr.
9900 252 922

Bevestigingsset

Omschrijving

Bestelnr.
9900 252 922

Bevestigingsset

G e bre k k ige uitrust ing, z oa ls ontbre ke nde
of onjuiste identificatie en etikettering,
behoort volgens het Duitse bureau
voor goederenvervoer (BAG) tot de
meest vastgestelde overtredingen bij
transport van gevaarlijke stoffen.

EUROPART
GOED OM TE W ETEN
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1

2

3

5

4

6

11

Gevaarlijke stoffen-document
conform GGVSEB/ADR
Uitvoering

Klasse

Lengte

Breedte

Materiaal

Niet brandbaar en giftig gas

2.2

300 mm

300 mm

zelfklevende folie

Bestelnr.
9650 000 510

Brandbare vloeistoffen

3

250 mm

250 mm

zelfklevende folie

9650 000 340

Giftig

6.1

300 mm

300 mm

zelfklevende folie

9650 206 070

Bijtende stoffen

8

250 mm

250 mm

kunststof

9650 000 450

Bijtende stoffen

8

300 mm

300 mm

zelfklevende folie

9650 206 090

Verschillende stoffen en voorwerpen

9

300 mm

300 mm

zelfklevende folie

9650 206 180

Milieugevaarlijke stoffen

10

250 mm

250 mm

zelfklevende folie

1269 000 409

Milieugevaarlijke stoffen

10

300 mm

300 mm

Zelfklevende folie

9590 000 509

Milieugevaarlijke stoffen

10

300 mm

300 mm

kunststof

9650 003 509

LQ - Limited Quantity

11

250 mm

250 mm

kunststof

9650 000 348

LQ - Limited Quantity

11

250 mm

250 mm

Magneetfolie

9650 000 349

Wisselsysteem
gevarenlabel
Lengte
Breedte
Materiaal

250 mm
250 mm
aluminium

L ev e r in g s o mv a n g
me t 8 ge va re nla be ls :
– gevaarlijke stoffen klasse 3 - brandbare vloeistof
– gevaarlijke stoffen klasse 4.1 - brandbare vaste stof
– gevaarlijke stoffen klasse 5.1 - oxiderende stof
– gevaarlijke stoffen klasse 6.1 - giftige stof
– gevaarlijke stoffen klasse 8 - bijtende stof
– gevaarlijke stoffen klasse 9 - verschillende milieuschadelijke stoffen
– document voor tanktransporten (gevaarlijk voor oppervlaktewater/kanalisatie)
– doc ume nt voor ta nk tra ns por te n me t ve r wa rmde s toffe n

Wisselframe
Materiaal staalplaat
Toepassingsgebied
voor ge va a rlijke s toffe n-doc ume nt c onform G G V S E B /A D R
Breedte

Bestelnr.

Bestelnr.

300 mm

9650 206 520

8913 182 800

250 mm

9650 206 524
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2

1

4

3

K of f e r v o o r g e v a a r l i j k e s to f f e n
Afmeting
Materiaal
Kleur

420 x 305 x 155 mm
polypropyleen
zwart

Type

Leveringsomvang

1

– PVC-handschoenen, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120
– veiligheidsbril, dichtsluitend, anticondens
– ogenspoelvloeistof, steriel met ogenspoeltrechter, 200 ml

9194 320 000

Bestelnr.

2

– PVC-handschoenen, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120
– ogenspoelvloeistof, steriel met ogenspoeltrechter, 200 ml
– veiligheidsbril, dichtsluitend, anticondens
– overall (chemische bescherming), maat XXL
– PVC-laarzen, maat 46

4530 010 350

3

– PVC-handschoenen, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120
– ogenspoelvloeistof, steriel met ogenspoeltrechter, 200 ml
– veiligheidsbril, dichtsluitend, anticondens
– overall (chemische bescherming), maat XXL
– PVC-laarzen, maat 46
– volledig masker
– combinatiefilter (9534 880 698)

4530 010 360

4

– PVC-handschoenen, EN 388 EN 374-3 EN 374-2 CE 0120
– ogenspoelvloeistof, steriel met ogenspoeltrechter, 200 ml
– veiligheidsbril, dichtsluitend, anticondens
– overall (chemische bescherming), maat XXL
– PVC-laarzen, maat 46
– volledig masker
– combinatiefilter (9534 880 698)
– verbandpakket met reddingsdeken conform DIN 13164

4530 030 361

Ogenspoelfles
ha ndig e n ge bruiks k la a r fle s je me t s te rie le wa te r vulling, in ge va l va n e e rs te
hulp heel gemakkelijk en snel te gebruiken, spoeltijd ca. 2 minuten, steriel
en hygiënisch, eenvoudig en snel gebruik, uitstekende functieveiligheid,
onderhoudsvrij, tot max. 3 jaar houdbaar
Norm

Combinatiefilter

DIN/EN 1514-4 (DIN 12930)

To e pa s s in g s g e bie d
me t na me ook voor mobie l ge bruik, bijv. in ge re e ds c ha ps ka s t, E H B O -koffe r, voe r tuige n e nz .
Inhoud

Fusten

Bestelnr.

vo o r vo lle dig m a s k e r
Type
Norm

A2B2E2K2-Hg-P3
DIN EN 143

200 ml

Fles

9650 208 050

Bestelnr.

500 ml

Fles

9657 200 056

9650 208 080
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Apeldoorn

Hoogezand

Kanaal Zuid 120
7332-BD Apeldoorn
T: +31 (0)55 - 538 04 00
F: +31 (0)55 - 538 04 09
E: info@vdlwewelerparts.nl

A. Einsteinlaan 25
9615 TE Kolham (Hoogezand)
T: +31 (0)598 - 39 02 78
F: +31 (0)598 - 39 74 79
E: hoogezand@vdlwewelerparts.nl

Moordrecht

Best

Westbaan 323
2841-MC Moordrecht
T: +31 (0) 182-61 00 11
F: +31 (0) 182-61 20 20
E: moordrecht@vdlwewelerparts.nl

Hallenweg 22-23
5683 CT Best
T: +31 (0)499 - 32 00 00
F: +31 (0)499 - 32 00 09
E: best@vdlwewelerparts.nl

Kapelle

Kapell

Kloosterweg 10
4421 PV Kapelle
T: +31 (0)113 - 34 00 38
F: +31 (0)113 - 34 04 88
E: kapelle@vdlwewelerparts.nl

Wij zijn geopend op:
maandag t/m vrijdag
van 08:00 tot 17:00

Hoogezand
Hoogezand

A. Einsteinlaan 25
9615 TE Kolham (Hoogezand)
T: +31 (0)598 - 39 02 78
F: +31 (0)598 - 39 74 79
E: hoogezand@vdlwewelerparts.nl

Best
Hallenweg 22-23
5683 CT Best
T: +31 (0)499 - 32 00 00
F: +31 (0)499 - 32 00 09
E: best@vdlwewelerparts.nl

Apeldoorn

Moordrecht

Best

Kapelle

Wij zijn geopend op:
maandag t/m vrijdag
van 08:00 tot 17:00
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