
Skorzystaj z naszych szkoleń 
i usług!

Specjalistyczne seminaria 
dotyczące zabezpieczania ładunku
 Seminarium specjalistyczne 

z zabezpieczania ładunków 
z potwierdzeniem odbycia szkolenia 
(VDI 2700a) (5)

 Podstawowe seminarium specjalistyczne 
z zabezpieczania ładunków (6)

Informacje i rejestracja
www.pfeifer.info/fachseminare

Pełna oferta::
www.pfeifer.info/mobile-services

Usługi
 Planowanie zleceń
 Serwis mobilny i stacjonarny
 Natychmiastowe naprawy
 Serwis części zamiennych
 Nowoczesne zarządzanie danymi

Wspieramy Cię również w sprawdzaniu bezpieczeństwa i wycofaniu 
sprzętu do podnoszenia z użytkowania. 

Od 35 lat podnosimy kwalifi kacje ludzi w Akademii PFEIFER. Wykorzystaj 
nasze doświadczenie pochodzące z praktyki do praktycznego zastosowania!

Kontakt:

tel. +48 71 302 37 50

356
   Zabezpieczenie transportu   
Środki do mocowania ładunku | Pasy mocujące

 
   www.pfeifer.pl  



Rozwiązania specjalne:
sprawiamy, że to możliwe
Doradzamy i produkujemy rozwiązania niestandardowe. 
Skontaktuj się z nami!

Wciągnik z dźwignią RHINO do mocowania 
ciężkich ładunków
Nadaje się do zabezpieczania ładunków – 
oznaczenie wg DIN EN 12195-3 w standardzie.

Mocowanie do bel papieru
Specjalne rozwiązanie do transportu 
bel papieru. Bela jest bezpiecznie 
przytrzymywana przez specjalny 
pas mocujący, który zapobiega 
przesuwaniu się lub przewracaniu ładunku.

Pas mocujący na rzepy Polytex®

Do mocowania, pakowania małych, lekkich 
przedmiotów. Możliwość wielokrotnego użycia 
dzięki zapięciu na rzep.

Masz pytania?
Chętnie pomożemy

tel. +48 71 302 37 10

Przykłady:
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-75 XL   
  System mocujący z raczą i siłą napinającą 10000 daN do ciężkich 
zastosowań w mocowaniu bocznym, np. maszyn budowlanych.  

   Wyższa siła napinająca dzięki 
podwójnemu prowadzeniu pasa  
       Typ raczy :  racza do ciężkich 
ładunków    
 Siła napinająca: 10000 daN    

   Dane techniczne   
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   75 mm  
    Kolor taśmy :   żółty  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   Polytex ®  Flip Label  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

Zastosowanie

Mocowanie odciągami

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    10000  

  m    0,5  

  Rodzaj systemu    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    11,702  

  Nr katalogowy  135971

Typ zakończenia   CAX  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    42  

  Grubość podstawy haka    A    mm    33  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    40  
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-75   
  System mocujący z raczą i zabezpieczeniem oraz siłą napinającą 
5000 daN do ciężkich zastosowań w mocowaniu bocznym, 
np. maszyn budowlanych.  

   Typ raczy :  racza do ciężkich 
ładunków    
 Siła napinająca: 5000 daN  

   Dane techniczne   
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   75 mm  
    Kolor taśmy :   żółty  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   Polytex ®  Flip Label  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    5000    5000  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    10000    10000    10000  

Typ zakończenia   bez haka    hak pazurowy    hak z zabezpieczeniem  

  m    0,5    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    4,809    6,087    7,517  

  Nr katalogowy  123244 123261 123257

  Typ    –    hak pazurowy    hak z zabezpieczeniem  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    135    31  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    17    24  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    24    33  
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek LH ERGO PLUS   
  Wydajny system z raczą napinającą, z siłą wstępną 550 daN.
Racza LH-ERGO PLUS z długą dźwignią, dzięki której łatwiej można 
wprowadzić siłę wstępną.  

   Wysoka siła wstępna = 
oszczędność czasu i kosztów  
   Typ raczy: racza do ciężkich 
ładunków  
   Siła napinająca: 2500 daN    

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   550 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   50 mm  
    Kolor taśmy :   pomarańczowy  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   Polytex ®  Flip Label  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

  Mocowanie odciągami  Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN  –   2500    2500    2500  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    5000    5000    5000    5000  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy    hak pazurowy z 
zabezpieczeniem  

  haki pazurowy 
pojedynczy  

  m    0,5    0,5    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    2,604    2,833    3,179    3,607  

  Nr katalogowy    258305  258306   258307    258308  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    74    112    130  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    12    12,4    16  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    16    25    17  
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek LH-ERGO   
  Wydajny Allround-System z raczą napinającą i zabezpieczeniem, 
z siłą wstępną 400 daN i siłą napinającą 2500 daN.  

   Plus 33% siły wstępnej 
w porównaniu do systemu 
ze standardową raczą  
   Wysoka siła wstępna = 
oszczędność czasu i kosztów  
   Typ raczy :  racza LH-ERGO 
z zabezpieczeniem
     Siła napinająca: 2500 daN  

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   400 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   50 mm  
    Kolor taśmy :   pomarańczowy  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   Polytex ®  Flip Label  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    2500    2500    2500  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    5000    5000    5000    5000  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy    hak pazurowy 
z zabezpieczeniem  

  haki pazurowy 
pojedynczy  

  m    0,5    0,5    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    1,999    2,869    3,087    3,643  

  Nr katalogowy  146861 146862   185096    198026  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    74    112    130  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    12    12,4    16  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    16    25    17  
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-50   

   Typ raczy :  standardowa racza 
z zabezpieczeniem    
 Siła napinająca: 2500 daN  

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   300 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   50 mm  
    Kolor taśmy :   pomarańczowy  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   etykieta  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    2500    2500    2500    2500  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    5000    5000    5000    5000    5000  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy    hak pazurowy 
z zabezpieczeniem  

  haki pazurowy 
pojedynczy  

  hak 
z zabezpieczeniem  

  m    0,5    0,5    0,5    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    1,379    1,862    2,725    2,38    2,917  

  Nr katalogowy  123276 123327   123334  123320   123331  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    74    112    130    25  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    12    12,4    16    16  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    16    25    17    21  

Pas mocujący do codziennych, standardowych zadań 
transportowych.
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-35   

   Typ raczy :  standardowa racza 
z zabezpieczeniem    
 Siła napinająca: 1000 daN  

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   260 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   35 mm  
    Kolor taśmy :   zielony  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   etykieta  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    1000    1000    1000  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    2000    2000    2000    2000  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy    haki pazurowy 
pojedynczy  

  hak z pętlą  

  m    0,3    0,3    0,3    0,3  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    0,698    1,179    1,189    1,006  

  Nr katalogowy  123464 123472   123481    123486  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    65    90    16  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    10    12    14  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    15    16    16  

Pas mocujący do małych i średnich ładunków, we wszystkich 
obszarach, od warsztatu do przemysłu.
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   POLYTEX ®  Pas mocujący 
ładunek KS-35   
  System z klemą zamykającą z siłą napinającą 800 daN do lekkiego 
i średniego stosowania.  

   Szerszy pas do lepszego rozłożenia 
nacisku podczas mocowania 
delikatnych ładunków    
     Typ raczy :  klema zamykająca    
 Siła napinająca: 2000 daN  

   Dane techniczne   
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   35 mm  
    Kolor taśmy :   zielony  
    Materiał taśmy :   poliester  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    2000  

  Typ zakończenia    bez haka  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    0,253  

  Nr katalogowy  135980
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-25 MULTI   
  System mocujący wielozadaniowy z raczą, z siłą wstępną 100 daN 
i siłą napinającą 500 daN.  

   Typ raczy :  racza standardowa    
 Siła napinająca: 500 daN  

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   200 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   25 mm  
    Kolor taśmy :   czerwony  
    Materiał taśmy :   poliester  
    Oznaczenie :   etykieta  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami   Mocowanie opasaniem  

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    500  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    1000    1000  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy  

  m    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    0,513    0,605  

  Nr katalogowy  123506 123514

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    50  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    6,5  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    14  
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   Polytex ®  Pas mocujący 
ładunek RS-25 MINI   
  System mocujący wielozadaniowy z raczą, z siłą wstępną 50 daN 
i siłą napinającą 250 daN.  

   Typ raczy :  racza standardowa    
 Siła napinająca: 250 daN  

   Dane techniczne   
    Siła wstępna :   50 daN  
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   25 mm  
    Kolor taśmy :   różowy  
    Materiał taśmy :   poliester  

   Opcje   
   Z indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie odciągami   Mocowanie opasaniem  

  Siła napinająca: 
układ prosty     LC  

  daN    –    250    250  

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    500    500    500  

  Typ zakończenia    bez haka    hak pazurowy    S-hak pokryty PVC  

  m    0,5    0,5    0,5  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy    dwuczęściowy    dwuczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    0,331    0,421    0,481  

  Nr katalogowy  123534   123541    155229  

  Wysokość podstawy 
haka  

  H    mm    –    50    106  

  Grubość podstawy haka    A    mm    –    6,5    9  

  Szerokość gardzieli haka    G    mm    –    14    25  
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   POLYTEX ®  Pas mocujący 
ładunek KS-25   
  System z klemą zamykającą, z siła napinającą 250 daN, do lekkiego 
stosowania lub pakowania.  

   Typ raczy :  klema zamykająca    
 Siła napinająca: 250 daN  

   Dane techniczne   
    Norma :   DIN EN 12195-2  
    Temperatura pracy :   –40°C do +100°C  
    Szerokość taśmy :   25 mm  
    Kolor taśmy :   różowy  
    Materiał taśmy :   poliester  

   Opcje   
 Z   indywidualnym nadrukiem ;  inne długości  

   Zastosowanie   

Mocowanie opasaniem

  Siła napinająca: 
układ opasania     LC  

  daN    250  

  Typ zakończenia    bez haka  

  Rodzaj systemu    jednoczęściowy  

  Waga pierwszego metra    kg    0,153  

  Nr katalogowy  123560
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