
     -Line® GSP 
Transport napojów
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ZABEZPIECZENIE ŁADUNKU DLA ZADAŃ TRANSPORTOWYCH KAŻDEGO RODZAJU 

Specjalne czopy końcowe  Ø 19 mm 
do mocowania w podłodze

2 boczne szyny Airline
dla maksymalnej 
elstyczności 

Z automatycznym odblokowaniem

Codziennie różne towary transportowane są w pojemnikach typu Gitterbox, na paletach 
drewnianych, kontenerach rolkowych itp. Wśród nich są często dostawy napojów z delikatnym 
towarem. Przewracające się pojemniki i związane z tym uszkodzenie towaru stanie się szybko 
drogie nie tylko przy kontroli przez policję lub BAG. Z systemem przytrzymującym napoje
     -Line® można łatwo uporać się z różnorodnymi zleceniami transportowymi i mają Państwo 
pewność, że w ładowni nic się nie przesuwa. 

142138816

BC 2250 daN

-Line GSP-System
Przetestowane

bezpieczeństwo

Suer Nutzfahrzeugtechnik 
GmbH & Co. KG
Handelsstraße 5
42929 Wermelskirchen

• Łatwy montaż i demontaż 
• Indywidualnie skracalna
• Szybkie zabezpieczenie 
• Optymalne wykorzystanie 

przestrzenii ładunkowej
  

ZALETY:

Przykładowa etykieta GSP

-Line® belka blokująca napoje 
Aluminiowa, dociskana sprężynowo, z czopem końcowym 
Ø 19 mm i zasuwą stalową. Oznaczenie etykietą.
Indywidualnie skracalne – specjalne długości na życzenie.
 Siła blokowania Waga  Zakres użytkowania
 [daN] [kg] [mm]

142138816 2250 12,0 2180-2280

142138829 2250 12,6 2540-2640

Suer Polska Sp. z o.o.
Widziszewo, ul. Ceramiczna 8, 64-000 Kościan

Tel.: +48 65 512 96 99, Fax: +48 65 513 21 48
E-Mail: info@suer.pl

www.suer.pl 

Nowość



142138828
-Line® GSP belka poprzeczna, regulowana

Zakres regulacji: 735 - 935 mm 
Wykonanie: aluminium, dociskana sprężynowo 
Ø rura: 42 mm, siła blokowania: 400 daN,
Oznaczenie etykietą – certyfikowana przez Dekra,
Obie strony z czopami końcowymi Ø19 mm

Dla dodatkowego zabezpieczenia między belkami blokującymi napoje.

142138746
                    dwuczęściowy pas z zamknięciem zaciskowym 300 
Z pojedynczą złączką Airline tworzywo sztuczne 600 
i zamknięciem zaciskowym K25S, całkowita długość 1,1 m 
(końcówki 0,1 m + część środkowa 1,0 m), tkanina: 25 mm, niebieska, 
Obciążenie zrywające: LC 150 daN w linii prostej ciągu
 LC 300 daN przy owijaniu 
Wydłużenie <5% - wg DIN EN 12195-2

Dla bocznego zabezpieczenia przy przesuniętych 
belkach blokujących.

-Line®

Osprzęt do        -Line® GSP

142138833
                    GSP Zamocowanie parkujące
Do parkowania belki blokującej napoje do sufitu podczas 
gdy nie jest ona używana lub podczas załadunku i rozładunku. 

Złożone z:

1 x zestawu blach przytrzymujących
1 x  skręcanej złączki 8 x 20 mm
1 x  uchwytu przytrzymującego 600 mm z zamknięciem 

zaciskowym, włącznie z 100 mm uchwytem ręcznym
  

 
1 x  uchwytu przytrzymującego 1500 mm, włącznie 

z 100 mm uchwytem ręcznym

-Line®

uchwytu przytrzymującego 600 mm z zamknięciem 
zaciskowym, włącznie z 100 mm uchwytem ręcznym
uchwytu przytrzymującego 1500 mm, włącznie 



Dowolnie pozycjonowalny uchwyt 
przytrzymujący do łatwiejszego montażu  
i demontażu belki mocującej napoje 

142138834
                    GSP potrójne zamocowanie składu
Stal ocynkowana, otwór Ø 20 mm. 

Do parkowania beki poprzecznej od strony bocznej szyny 
Airline belki blokującej napoje podczas gdy nie jest ona 
używana lub podczas załadunku i rozładunku. 
Dowolnie pozycjonowalny w siatce szyny Airline

Składa się z: 

2 x blachy przytrzymujące
2 x skręcane złączki 8 x 20 mm 

-Line®

142138832
                    
dla szyny Airline
Ze śrubą M8 x 20 mm, podkładka i nakrętka 
samozabezpieczająca, stal ocynkowana, 
obciążenie zrywające: 1000 daN

-Line® skręcana złączka 

142138802
                    

ø 40 mm, gwint M8 z otworem przelotowym, 
tworzywo sztuczne, do użycia w kombinacji 
ze złączką skręcaną 142138832 .  

-Line® uchwyt gwiazdkowy 
dla złączki skręcanej



        -Line® GSP-zestawy

142138844
-Line® GSP-zestaw 1

System blokowania napojów składający się z 4 sztuk      -Line®  GSP 142138842  
i poniżej wymienionych zestawów.
Zakres stosowania poniżej 2180 mm – wysokość zadeklarowana przez klienta.

142138845
-Line® GSP-zestaw 2

System blokowania napojów składający się z 4 sztuk      -Line®  GSP 142138816  
i poniżej wymienionych zestawów.
Zakres stosowania 2300-2400 mm, skracany indywidualnie.

142138846
-Line® GSP-zestaw 3

System blokowania napojów składający się z 4 sztuk      -Line®  GSP 142138843  
i poniżej wymienionych zestawów.
Zakres stosowania poniżej 2540 mm - wysokość zadeklarowana przez klienta.

142138847
-Line® GSP-zestaw 4

System blokowania napojów składający się z 4 sztuk      -Line®  GSP 142138829 
i poniżej wymienionych zestawów.
Zakres stosowania 2580-2680 mm, skracany indywidualnie.

Wszystkie zestawy GSP zawierają obok  obecnie dostępnych belek blokujących 
napoje następujące artykuły: 

6 sztuk 142138828 -Line® GSP belka poprzeczna, 735 - 935 mm

3 sztuki 142138746 -Line® pas z zamknięciem zaciskowym 300

2 zestawy 142138834  -Line® GSP potrójne zamocowanie składu 

4 zestawy 142138833 -Line® GSP uchwyt parkujący

4 sztuki 142138832 -Line® skręcana złączka dla szyny Airline 

4 sztuki 142138802 -Line® uchwyt gwiazdkowy dla złączki skręcanej 




