
KOLLIBRODD is een plaatstalen kramplaatje met
tandvormig omtreksprofiel dat gebruikt wordt als
sjormiddel voor houten kisten. De tanden zijn naar
boven en naar beneden geplooid. Dankzij het
profiel van het kramplaatje KOLLIBRODD kunnen
de tanden volledig indringen in het hout van
laadborden of kisten en de vloeren van rollend
materieel.

Kenmerken

Materiaal

Verzinkt plaatstaal.

Voordelen

Geen verschuiving van de lading tijdens het
transport,
Het kramplaatje is leverbaar in ronde of
rechthoekige uitvoering, afhankelijk van de vorm
van de te zekeren lading.

Toepassingen

Ondergrond

Laadbord,
Houten vloer.

Toepassingsgebieden

Steun voor kist tijdens vervoer.
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Technische gegevens

Belastingtabel

Gebruikstabel per 2 of 4 stuks, afhankelijk van de belastingen

Ladinggewicht
 in ton

Gebruikt type KOLLIBRODD
Nr 1 Nr 2 Nr 3
P L P L P L

vanaf 1 t 2 1.0 - - - -
1 tot 1,5 t - - 2 1.4 - -
1,5 tot 2 t 4 2.0 - - 2 1.8
2 tot 3 t - - 4 2.8 - -
3 tot 4 t - - - - 4 3.6

P: aantal KOLLIBRODD
 L: zijdelingse belasting in ton opgevangen door volledig ingedreven kramplaatjes KOLLIBROD

Afmetingen

Referentie Type
Afmetingen [mm] VE

Diameter Tandhoogte Dikte Doos Karton

KOLC3 N°3 75 9.1 1.3 -- 150

KOLV1 N°1 50 5.8 1 200 200

KOLV2 N°2 62 7.4 1.2 100 100
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Plaatsing

Veiligheid

KOLLIBRODD vult klassieke spanriemen aan en maakt de bodem van het laadbord vast aan de
vloer zonder gereedschap of nagels. Door het gewicht van de te zekeren lading worden de tanden
van het kramplaatje KOLLIBRODD in het hout gedreven. De lading zit stevig vast, zodat u veilig
kunt remmen!

Plaasting

Het kramplaatje KOLLIBRODD is snel en eenvoudig aan te brengen. Plaats het kramplaatje op de
vloer waar u de lading wilt opstellen en zet de lading neer.

 De tanden van het kramplaatje KOLLIBRODD worden door het ladinggewicht in het hout
gedreven. Het beste resultaat wordt bereikt wanneer de tanden van het kramplaatje volledig in
beide steunstukken zijn gedreven en de afstand tussen de tanden en de rand van de houten kist
kleiner is dan 2 cm. Met de op een kaart aangebrachte kramplaatjes KOLLIBRODD kunt u veilig
werken zonder uw handen onder de lading te plaatsen.

KOL ronde vorm op kaart te plaatsen onder zware
belasting
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