
BEXCO  ANTISLIP TRANSPORTMAT 
TRANSPORT 

Ladingszekering is een relatief nieuw Europees begrip in de transportwereld, echter al geruime tijd van        

toepassing (sedert 10/09/2009). Deze nieuwe reglementering VDI Directive 2700 “securing of loads on road 

vehicles” houdt in dat elk soort lading in de vrachtwagen voldoende moet worden verdeeld alsook ook op   

correcte wijze moet worden vast gemaakt. Volstaat de natuurkracht of neerwaartse druk door het eigen      

gewicht niet langer om de last op zijn plaats te houden tijdens het vervoer dan moet er (verplicht!) gebruik 

worden gemaakt van volgende hulpmiddelen: spanbanden, kettingen, twistlocks, stangen, netten & niet te 

vergeten ... de Bexco® antislip rubbermatten. Safety on the road, think Aquiles! 
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EIGENSCHAPPEN: 

• Gecertificeerde antislip              
eigenschappen 

• Opvang geluid of trillingen 

• Lange levensduur 

• Vocht en vorst bestendig 

• Licht van gewicht 

 

VOORDELEN: 

• Voorkomt beschadigingen en   
ongevallen 

• Voorkomt verschuivingen 

• Onderhoudsarm 

• Easy handling 

• Kostenbesparend (laad- en los tijd) 

 

TOEPASSINGEN: 

Dit type rubber wordt gebruikt voor het 
vervoer van:  

• Bakstenen 

• Papieren rollen 

• Houtpanelen 

• Betonnen buizen 

• Metalen profielen 

• Palletten 

• Ibc containers 

• enz... 

 

Bexco® Trans Budget 
Allround antislipmat voor transport van commerciële zendingen. 
Voldoende veiligheid in de laadruimte op een budgetvriendelijke 
manier.  

Ideaal product voor vervoer van lasten met laag tot gemiddeld ge-
wicht. Duurzame antislipmat met een wrijvingscoëfficiënt 0.78 µ 
(wettelijk minimum µ = 0,60) en lage aanschafwaarde; dé meest 
economische ladingszekering rubbermat voor elke  vervoerder! 

Technische gegevens 

Standaard product voor een breed scala van verschillende ladingen 

Materiaal 
gerecycleerde rubbergranulaten gebonden met 

PU binder 

Afmetingen 
rol: 8000 x 1250 mm 

stroken: 12,5 - 15 - 20 - 25 cm 

Dikte 3 & 8 mm 

Max. toegelaten oppervlaktebelasting +/- 120 t/m² 

Wrijvingscoëfficiënt  min. 0,78 µ 

Rek bij breuk min. 60% 

Treksterkte min. 0,6 N/mm² (DIN EN ISO 1798) 


