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■ BISON® SafeSide Spærrebjælke

■ BISON® SafeSide
®

Lastsikringssystem

■ BISON® SafeSide spærrestang
Runde 35 mm spærrestænger med runde hoveder med
trækfjeder til montering i BISON indstiksbrædder. Spærrestangen er forzinket. Trækfjedrerne sikrer en enkel montage i
indstiksbrædderne.
Belastning: 400daN, Nyttelængde 2425 – 2525 mm
Mål: 35 x 2400 mm
Vægt: 5,3 kg
Artikel nr. 613 720 000
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• Spærrebjælken monteres imellem 2 BISON SafeSide
indstiksplanker, og sikrer derved lasten i kørselsretningen.
• BISON SafeSide spærrebjælker er udstyret med 2 universal
endestykker, der passer i slidsen på indstiksplankerne.
• De kan anvendes i nyttelængder fra 2462 til 2519 mm.
Endestykkerne har udtræk.
• Spærrebjælkerne er ligesom indstiksbrædderne forsynet
med udstansninger til lastsikringsudstyr.
Vægt: 12,6 kg
Artikel nr. 613 710 000
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■ BISON® SafeSide – mere sikkerhed til

BISON® SafeSide-Programmet

presenningstrailere
En standard presenningstrailer kan på grund af konstruktionen
ikke give effektiv lastsikring, og der må derfor tilføjes ekstra
lastsikring. Dette gælder også presenningstrailere i den nye XL
udførelse i henhold til DIN-EN 12642. Her er der også behov for
ekstra lastsikring, når traileren ikke er helt fyldt.
Det intelligente lastsikringssystem
BISON SafeSide indstiksplanker sættes i de eksisterende bræddeholdere, og de giver mulighed for at montere den nødvendige
lastsikring. Med BISON SafeSide er det også muligt at sikre
godset effektivt i kørselsretningen. I montagehullerne passer
runde spærrestænger og firkantbjælker, surrestropper og tekstiltransportstænger.
Testet holdbarhed
BISON SafeSide er TÜV testet, og de er en del af certificeringen
af TITGEMEYER's GETO Sider-Curtainsider byggesættene.

■ BISON® SafeSide Standard-indstiksplanker
• Velegnet til montering af lastsikringsudstyr som SafeSide
spærrebjælker, runde spærrestænger, firkant spærrestænger,
surrestropper eller tekstil transportstænger som f.eks. BISON
Universal.
• En enkelt galvanisk forzinket stålprofil fremstillet i stålkvalitet
S355MC
• Mål: 3567 x 142 x 25 (ender), 35 mm (midterste stykke). Enderne har svejst forstærkning tilpasset 25 mm bræddeholdere.
Plankerne er forsynet med udstansninger; 20 og 25 mm runde
huller kombineret med et rektangulært hul på 13 x 61 mm.
Udstansningerne er lavet i den profilerede del af pladen for
optimal styrke.
• Skader ikke gods med plastfilm
• BISON Indstiksplankerne er forsynet med 6,6 mm huller på
over- og undersiden til fastgørelse ved sammenbygning og
tilpasning.
Vægt: 14,4 kg
Artikel nr. 613 760 357

■ BISON® SafeSide indstiksplanker efter mål
Ved bestilling af minimum 100 styk leverer vi gerne indstiksplankerne i mål efter ønske. Kontakt os for yderligere information.
Artikel nr. 613 760 001

Forbindelseselement til individuelle længder
Profil i 2,5 mm stål, kvalitet S235JRG2 galvanisk forzinket,
til forbindelse af indstiksplanker.
Sæt inkl. blindnitter til stabil samling.
Vægt: 1,125 kg
Artikel nr. 613 750 000

