D-TECT
Innovative Solutions
Product omschrijving :
Professionele automatische spanriem, Cargo Buckle , type G3 , conform met Europese
norm EN 12195-2 ref. nr. F104976

U vindt uw spanriem niet meer terug?
Deze ligt niet meer waar u het dacht?
Uitgeleend of is uw collega er mee vandoor ?
Bent u het moe om spanriemen te ontwarren alvorens deze te kunnen gebruiken ?
Hoe moet de riem ook weer door de ratel , om niet verstrengeld te zitten ?
Wat met de resterende riemlengte wanneer de riem opgespannen is?
Raakt dit ook opnieuw verstrengeld of zorgt dit voor beschadiging tijdens het rijden ?
Het tijdverlies moe en verliest u uw geduld, iedere keer om de riem te plaatsen of op te rollen
na gebruik ?
….
Dan is dit de oplossing die u zoekt voor het snel en comfortabel opspannen van uw lading en
na gebruik, simpel automatisch op te rollen ! En opnieuw klaar voor de volgende missie !
Gebruik de CargoBuckle en het gebruik van klassieke systemen behoren tot het
verleden! U zal duidelijk de snelheid, eenvoud en duurzaamheid opmerken !

Advanced Tie Down Solution :
Professioneel
Super snel
Oprolbaar , de riem rolt automatisch op en af
Heel korte opstellingstijd, tijdsbesparend ( Time = Money )
Gebruiksvriendelijk
Makkelijk te bedienen( weinig arbeidsintensief )
Perfect voor diverse toepassingen
Enkel vasthaken , opspannen en klaar !
Algemene omschrijving.:
-

Voor gebruik in auto’s, pick-ups, aanhangwagens, vrachtwagens, trailers,
daklastdragers en diverse andere.
Uniek gepatenteerd product en design.
Robuuste constructie en goed gedimensioneerd.
Dubbele ratelbeveiliging.
Conform aan de huidige Europese wetgeving EN 12195-2 van vastzetvoorzieningen
voor ladingen op wegvoertuigen !
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-

-

Diverse toepassingsgebieden voor alles wat moet vastgebonden worden zoals vb
motoren, scooters, gras- en zitmaaiers, tuinmachines, ladders, quads, jetski’s,
sneeuwscooters, gereedschapskarren, boten en diverse andere zaken…)
Permanente vaste installatie , steeds klaar daar waar u ze nodig hebt op vb zijwand
van aanhangwagen, bestelwagen of daklastdrager, E-track rails in vrachtwagens, …
Eveneens verkrijgbaar met een optionele verzonken vloer system, welke toelaat de
CargoBuckle in enkele seconden operationeel te maken. Doch eveneens netjes op te
bergen wanneer deze niet in gebruik is. Om te gebruiken, open simpel het kleine
opbergluik, scharnier de CargoBuckle uit in de positie klaar voor gebruik. Indien niet
nodig, scharnier de CargoBuckle terug en sluit af met het opbergluik.

Technische specificaties :
Riem materiaal :
Afrolbare lengte spanriem :
Totale lengte vanaf bevestiging :
Breedte spanriem :
Lashing capacity ( LC ) :
Breaking Strength ( BS ) :

PES ( Polyester )
170 cm
183 cm
50 mm
519 daN
1557 daN

Verpakking :
Interactieve retail verpakking :
Hoeveelheid per doos :

2 Cargo Buckles type G3
4 retail verpakkingen of
4 x 2 = 8 Cargo Buckles

Minimum export bestelhoeveelheid :

per doos

Accessoires :
-

Verzonken vloer adapter
E-track adapters
Montage onder hoek adapter
S-haak adapter
Daklastdrager adapters
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