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Problemen in de transportsector

Ritonderbrekingen
Zelfs een goed vastgezette lading kan bij
het nemen van bochten of het remmen
gaan glijden. Reden te meer om
de lading tijdens de rit te controleren.

Concurrerende doelstellingen
in de transportsector

snelheid

veiligheid

Gevaar voor ongevallen
Als de lading gaat glijden, neemt het risico
op een ongeval toe – zowel tijdens de rit
als bij het laden, lossen en tussentijds
laden en lossen.

Ingewikkelde berekeningen
De juiste ladingzekering kan wiskundig
worden bereken, maar dit is vaak ingewikkeld en tijdrovend. Het leidt ook vaak tot
een over- of ondermaatse dimensionering
van de ladingzekering.

Lage kwaliteit
Omvangrijke maatregelen ten aanzien van
de bevestigingsmethode schieten hun doel
voorbij als de kwaliteit ervan niet goed is.
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„Hoe meer, hoe beter“?
Complexe ladingseenheden werken de misvatting „hoe meer, hoe beter“ in de hand.
Een tijdrovende ladingzekering betekent
echter niet automatisch maximale veiligheid.

Gevaar door slijtage
Materialen voor bevestiging zijn onderhevig aan hoge slijtages en moeten daarom
regelmatig worden gecontroleerd.

Optimalisatie benaderingen

Doelen

• Altijd de juiste bevestigingsmethode met name voor lange,
gestapelde producten
• Eenvoudigere en snellere zekerings opties voorhanden
• De tijd die nodig is voor controles tijdens de rit verkorten

Tijdwinst

• Laadruimte beter benutten door bijvoorbeeld
• meer sjorpunten
• kortere afstanden tussen zekeringtechniek en goederen

Flexibiliteit

• Het risico op letsel verminderen door laadopstelling optimalisatie, zodat
er bijvoorbeeld ook bij gedeeltelijke lossingen niets meer gaat glijden
• Eenvoudige interpretatie van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
• Het vervangen en controleren van slijtageonderdelen vereenvoudigen

Acceptatie

VEILIGHEID

Verloren laadruimte
Als er te weinig sjorpunten beschikbaar zijn,
gaat er bij een gemengde lading veel
laadruimte verloren, omdat bepaalde spanmethodes in acht moeten worden genomen.

Veiligheidscontroles
Controles en discussies over ladingzekering
kosten u tijd, zelfs als alles uiteindelijk in
orde is.

www.VarioSAVE.de
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VarioSAVE
S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

Grotere ﬂexibiliteit

Hoogste kwaliteit voor maximale veiligheid
VarioSAVE is een innovatieve ladingzekering voor de
vormsluitende zekering van de lading in vrachtwagens.
Gecertiﬁceerd door TÜV Nord volgens VDI2700, DIN-EN
12195 en 12640 garandeert deze ladingzekering de voertuigfabrikant een maximale veiligheid van de lading.

Maximale ﬂexibiliteit
Meer sjorpunten zijn nauwelijks mogelijk.
De ﬂexibiliteit, vooral bij gemengde ladingen, wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.
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Hoge acceptatie
De inmiddels honderden voertuigen uitgerust
met VarioSAVE, zijn het bewijs van de hoge acceptatie van het systeem onder bestuurders.
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Transportsituatie
Afhankelijk van de transportsituatie is er
een terugverdien tijd van minder dan
een jaar – daarna levert het geld op!

Voor vormsluiting zorgen
Dit voorkomt ruimte tussen de lading, met
name bij gemengde ladingen.

eid

VarioSAVE producten worden uitsluitend in Duitsland
vervaardigd. Geavanceerde 3D-software, uiterst precieze CNC-technologie en geautomatiseerd lassen zorgen
voor de hoogste kwaliteit.
Bij elke laadprocedure wordt waardevolle tijd bespaard,
omdat de lading niet meermaals hoeft te worden verplaatst en opnieuw moet worden vastgezet. Complexe
berekeningen van de optimale zekering behoren tot
het verleden. Veiligheid en ﬂexibiliteit worden vergroot
omdat de ladingzekering met VarioSAVE snel, eenvoudig
en zonder veel voorkennis kan worden toegepast.

• Optimale benutting van de ruimte dankzij een
breed scala aan mogelijkheden voor het
vormsluitend vastzetten van de lading over de
gehele laadvloer
• Ideaal ook voor gemengde ladingen
• Sjorpunten in overvloed
• Hogere sterktes en dus hogere volumegewichten
• Vorm- en krachtsluitende ladingzekerering
tegelijkertijd mogelijk
• Eenvoudige zekering van ongebruikelijke vormen
• Beschermend, ook voor kwetsbare goederen

Gecertiﬁceerde veiligheid
Dit is een belangrijke voorwaarde om
tijdverlies bij controles tegen te gaan.

Tijdwinst

Veiligheid Plus

• Terugverdientijd korter dan een jaar, afhankelijk
van de transportsituatie
• Aanzienlijke tijdsbesparing bij het voor laden en
het gedeeltelijk bij laden en lossen
• Nauwelijks herschikken van de lading bij
gedeeltelijk lossen
• Gecertiﬁceerde veiligheid vermindert problemen
bij politiecontroles
• Minder slijtdelen en dus minder controlelasten

• Heel eenvoudig principe, dus minder fouten bij
het vastzetten
• Minder risico op letsel, bijv. door het verschuiven
van de lading
• Drastische vermindering van de slijtage van de
uitrusting voor de ladingzekering
• Minder opleiding nodig
• Gecertiﬁceerde productkwaliteit

Maximale kwaliteit
Robuust ontworpen, vrijwel slijtagevrije
componenten. Kwaliteit made in Germany.
Hogere belasting
Componenten die in de carrosserie van het
voertuig zijn geïntegreerd, maken een hoge
belastingabsorptie en een hoger volumegewicht mogelijk.

Verminderd risico
Bij gedeeltelijk lossen wordt het risico van
glijdende lading aanzienlijk verminderd.

VarioSAVE wordt toegepast door:
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VarioSAVE

VarioSAVE

S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

G. ELSINGHORST Stahl und Technik GmbH in Bocholt
VarioSAVE maakt een vormsluitende lading op
verschillende niveaus mogelijk. Extra sjormiddelen
zijn zelden nodig. Over de daaruit voortvloeiende
tijdwinst zijn onze klanten erg enthousiast:
„We besparen ongeveer 30 minuten laadtijd per voertuig bij het ‘s avonds voorladen van onze distributievoertuigen“, aldus Ewald Heimann, bedrijfsleider van
G. ELSINGHORST Stahl und Technik GmbH in Bocholt,
een van de eerste VarioSAVE-klanten in Duitsland met
meer dan 20 voertuigen.
Het gebruik van VarioSAVE is volgens hem vooral efficiënt „bij gemengde ladingen in de regionale distributie.
Hierdoor kan op elk lospunt bij de klant zeker tien
minuten worden bespaard op het vastzetten van de
lading. Met vier tot zes losplaatsen per dag levert dit
een tijdwinst bij de ladingzekering op tot wel vijf uur
per week per voertuig“, vervolgt Heimann.

„We halen een besparing van
20.000 euro per jaar.“
Gunter Frick, directeur-aandeelhouder,
Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG in Ellwangen

„We besparen ca. 30 minuten
laadtijd per voertuig.“
Ewald Heimann, bedrijfsleider,
G. ELSINGHORST Stahl und Technik GmbH in Bocholt

Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG in Ellwangen
Als een van de grootste middelgrote staalhandelaren
in Duitsland heeft Friedrich Kicherer GmbH & Co. KG vijf
trailers ontvangen die speciaal door Elting zijn ontwikkeld. Deze zijn elk uitgerust met 16 VarioSAVE-traversen
en antislipbalken.

Dankzij de efficiënte ladingzekering kunnen „per
losplaats 10 tot 15 minuten worden bespaard“, aldus
Gunter Frick, directeur-aandeelhouder van Kicherer KG.
Per jaar is dat „een besparing van 20.000 euro“.

Perfecte workflow:
laden en lossen met
VarioSAVE

Snel en veilig:
VarioSAVE

Effect

vormsluitend
kost veel tijd,
directspannen
minder effect
afspannen

Ladingen per dag

1

1

1

2

2

2

3

3

3

Besparing per
lading in minuten

10

15

20

10

15

20

10

15

20

Aantal lospunten

1

5

5

2

5

5

3

5

5

Besparing per
lospunt in minuten

5

10

10

5

5

10

5

10

10

250

250

250

250

250

250

250

250

250

63

271

292

125

229

375

188

396

458

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

60 €

Aantal werkdagen / à
Bespaarde tijd op de
ladingzekering in uren
Uurtarief voor
vrachtwagens in €

Moeite/tijd
Vormsluitende ladingzekering: snel en effectief
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Besparing / à in €

3.750 € 16.250 € 17.500 € 7.500 € 13.750 € 22.500 € 11.250 € 23.750 € 27.500 €

VarioSAVE Investering
9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 € 9.000 €
per voertuig. in €
Afschrijvingsperiode/à

2,40

0,55

0,51

1,20

0,65

0,40

0,80

0,38

0,33

De ladingzekering
die geld oplevert!
Het vastzetten
van ladingen
is tijdrovend,
vereist veel
verbruiksmateriaal en geschoolde
medewerkers. Met
de vormsluitende
ladingzekering van
VarioSAVE neemt
uw productiviteit
toe, hiermee
bespaart u tijd
en geld.

www.VarioSAVE.de
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VarioSAVE

Parametrisering (voorbewerking) en individuele speciale ontwerpen

S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

Als fabrikant bieden wij een precieze CNC-voorbewerking, voor een perfecte aanpassing aan uw wensen.
Desgewenst kunnen wij onze VarioSAVE-traversen aan verschillende vloerframeproﬁelen aanpassen.

Ter vergelijking: VarioSAVE maakt het vastzetten van de lading eenvoudiger en sneller

Afmetingen (doorsnede): VarioSAVE Basic en VarioSAVE Light
216 mm
72 mm

Basic

95 mm

2 mm

80 mm

127 mm

100 mm

4 mm

15

27

128 mm
41,5 mm

Hoogste productiviteit door het
langs-/dwarsraster. Volledige
voorbewerking door ELTING,
geen bewerking door de
voertuigfabrikant vereist.

Light

Hulpframe constructie
(opbouw systeem)

Chassisbalk constructie
(inbouw systeem)

VarioSAVE
Snelle ladingzekering

voor o.a.

VarioSAVE Basic
doorsnede rongen 70 x 70 mm

•bouwmateriaal
•staal
•gepalletiseerde
goederen

VarioSAVE Light
doorsnede rongen 40 x 40 mm
8
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VarioSAVE
S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

www.VarioSAVE.de
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VarioSAVE
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VarioSAVE
S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

www.VarioSAVE.de
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VarioSAVE Basic

VarioSAVE Basic

VarioSAVE:
Sneller en eenvoudiger dan dit wordt het niet

Bouwmaterialentruck met platte laadbak
met VarioSAVE Basic in kruisverband

Doorsnede rongen 70 x 70 mm,
voor zware bedrĳfswagens
Vrijwel overal vormsluiting
VarioSAVE Basic is met rongen met een doorsnede van
70 x 70 mm speciaal ontworpen voor zware voertuigen.
De traversen worden aan de chassisbalken en het
vloerframe van de carrosserie gelast of vastgeschroefd.
Deze vervangen de klassieke dwarsliggers.

Voordelen
• Smal, individueel planbaar insteekraster
• Exacte aanpassing aan de gebruikte buitenframes
• Vormsluitende ladingzekering over de gehele
laadvloer
• Groot aantal klassieke bevestigingsmogelijkheden
voor het vastsjorren
• Sjorpunt volgens DIN-EN 12640 van 2000 daN
Horizontale maximale belasting van een VarioSAVE Basic
insteekrong (krachtoverbrenging op verschillende hoogtes)
14

www.VarioSAVE.de
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VarioSAVE Light

VarioSAVE Light

VarioSAVE Light in kruisverband

Transporter met een maximaal
toelaatbaar totaalgewicht van 3,5 t

Tandemtrailer met een maximaal
toelaatbaar totaalgewicht van 3,5 t

Doorsnede rongen 40 x 40 mm,
voor lichte(re) voertuigen
Optimaal voor lichte tot middelzware voertuigen
VarioSAVE Light maakt van de ladingbeveiliging een
constructieve eigenschap van de carrosserie. De innovatieve en betrouwbare traversen zijn speciaal ontworpen voor lichte(re) voertuigen.
De insteekrongen hebben een afmeting van 40 x 40 mm.

Voordelen

• Smal, insteekraster op maat gemaakt voor
individuele eisen
• Rongen nemen aanzienlijk minder ruimte in
beslag dan spannen met sjorogen
• Probleemloze zekering, ook van bijzonder zware
goederen of speciale vormen, dankzij uitgebreid
VarioSAVE systeemtoebehoren
• Optimaal gebruik van de bijzonder waardevolle
laadruimte
• Sjorpunt volgens DIN-EN 12640 van 1000 daN

Service van de fabrikant

• Leverbaar als las- en schroefuitvoering
• Levering uit voorraad in standaarduitvoeringen
• Individuele ontwerpen mogelijk
• Uitgebreid toebehoren dat ze zekering verder
vereenvoudigt
• Nauwkeurig samenspel van alle componenten

Horizontale maximale belasting van een VarioSAVE Light
insteekrong (krachtoverbrenging op verschillende hoogtes)
16
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Gesloten constructie
Uit voorraad leverbaar

VarioSAVE Coil-systeem, dat een schadevrij hangend transport van aluminium coils
mogelijk maakt
Open constructie

2472 mm
2472 mm
2542 mm
573 mm
2474 mm
2472 mm
2472 mm
2542 mm

max. 2542 mm
max. 2542 mm

100.0150.99995
100.0150.99994
100.0150.99998
100.0150.99997
100.2150.99999
100.0150.99992
100.0150.99990
100.0150.99991

100.0100.xxxxx
100.0150.xxxxx

Gewicht

Vrije
laadbreedte

aanpasbaar

aanpasbaar

individueel
individueel

aanpasbaar

2328 mm

2289 mm

2243 mm

2342 mm

–

2328 mm

2289 mm

2243 mm

2471 mm

individueel

–

SAR

44 kg
44 kg

ZB

–

–

–

44 kg

17,5 kg

9,3 kg

44 kg

ZB
SAR

44 kg

ZB
44 kg

44 kg

Aanpassing
buitenframe

Meer info:
+31 (0) 478 / 51 53 73

= optioneel / ZB = constructie met sjorbeugels / SAR = schuin buitenframe

Platformbreedte 2480 mm

Platformbreedte 2550 mm

Individueel in te korten

Platformbreedte 2480 mm

Platformbreedte 2480 mm

Montage in de lengterichting

Individueel in te korten

Platformbreedte 2480 mm

Platformbreedte 2550 mm

Onbewerkt Gegalvaniseerd

= standaard /

aanpasbaar

aanpasbaar

aanpasbaar

27 mm

27 mm

27 mm

15 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

27 mm

Vloerverlaging

HR = constructie met hulpframe / LT = constructie met langsdraagbalken /

max. 2480 mm

2542 mm

100.0150.99996

100.2150.xxxxx

Lengte
traverse

Artikelnr.

Overzicht van traversen

… en wat brengt
u verder?
Maatwerkproduct

VarioSAVE Extender als zijdelingse
verbreding voor overmaatse ladingen

Basic

VarioSAVE Wall, kunstmatig kopschot
voor de lastverdeling

Light

VarioSAVE Board M, flexibele metalen
wandelementen, verplaatsbaar

Basic

VarioSAVE Board W, flexibele wandelementen, multiplex platen

Basic

VarioSAVE Fixx/Fixx duo afspan-pen

Light

VarioSAVE Magazin

HR

VarioSAVE Stick, insteekrongen

LT
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Systeemtoebehoren

HR

S n e l l e l a d i n g z e ke r i n g

VarioSAVE

www.VarioSAVE.de
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ELTING Geräte- und Apparatebau Know-how en kwaliteit, made in Germany
ELTING is al meer dan 80 jaar actief in de metaalbewerking en is tegenwoordig één van de marktleiders
in deze sector.
Als één van de vier kerngebieden van de slimme
voertuigbouwoplossingen van VarioSOLUTIONS
won VarioSAVE in 2010 de innovatieprijs en is een
belangrijk onderdeel van talrijke vrachtwagens
geworden.

CNC-plaatbewerking

Laseronderdelen voor grote
buizen in afmetingen
die uniek zijn in Duitsland.
Tot 408 mm diameter
(vierkant 300 mm) en
15 m lengte.

• Ponsen
• Buigen
• Lassen
• Volledige fabricage

eenvoudig · perfect · veilig

snel · perfect · geschroefd

snel · dynamisch · up-to-date

individueel · praktisch · geoptimaliseerd

VarioSOLUTIONS
Slimme voertuigbouwoplossingen

VarioSOLUTIONS van ELTING staat voor intelligente en innovatieve voertuigbouwcomponenten zoals het reeds uitvoerig
gepresenteerde modulaire systeem VarioFRAME®.

Het overkoepelende merk omvat ook de VarioSAVE ladingzekering, de veelzijdige componenten VarioPARTS en ons
omvangrijke dienstenpakket VarioSERVICE.

Elting Geräte- und Apparatebau
GmbH & Co. KG
Industriestraße 12-14
D-46419 Isselburg
Tel.: +49 (0) 28 74 / 900 79-0
Fax: +49 (0) 28 74 / 900 79-79
E-Mail:
info@variosolutions.de

www.VarioSOLUTIONS.de

11.2019 Technische wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen optionele extra's bevatten. VarioSOLUTIONS, VarioSAVE, VarioFRAME en Vario-O zijn geregistreerd
Merken van Elting Geräte- und Apparatebau GmbH & Co. KG, 46419 Isselburg, DE. Alle andere merknamen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

• Laseren
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