
BEXCO  ANTISLIP TRANSPORTMAT 
TRANSPORT 

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

sing (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... 

 

Antislip producten vormen de basis van een correcte en efficiënte lading-

zekering. Correct antislip materiaal ondersteunt of versterkt andere lading-

zekeringsmethoden. Bexco transportmatten Budget, Safe, Plus & Pro werden 

speciaal ontwikkeld als betaalbare en efficiënte bescherming van alle soorten 

ladingen tijdens weg-, lucht-, spoor-, en maritiem transport. Rubber voor lading-

zekering in de vorm van matten, stroken of bredere rollen heeft een zeer goede 

prijs-kwaliteitsverhouding, dit gecombineerd met een lange levensduur, 

maakt ze de investering meer dan waard.  Plaatsing van antisliprubber onder de 

palletten verlaagt de kans op verschuiving van de lading tijdens het transport. 

Installatie gebeurt simpelweg door het open rollen ervan en op de laadvloer te 

leggen vóór het laden. Matten of stroken worden na gebruik eenvoudig          

opgerold, schoongemaakt en opgeborgen. Vergeleken met alternatieven        

bespaart u hierdoor heel wat waardevolle laad- en los tijd. 

Wij bieden meerdere types rubber aan met variërende wrijvingscoëfficiënt voor 

diverse transportdoeleinden. 

BEXCO® rubbermatten wrijvings-

coefficient: μ = min. 0,70 >    

wettelijke norm μ = 0.60 Onze 

granulaatrubbers werden gekeurd 

volgens de Europese norm Fpr 

EN12195-1 en zijn verkrijgbaar in 

volgende uitvoeringen en         

afmetingen:  

Rollen: 8 m x 1.25 m x 8 mm  

Stroken: 12,5 cm / 15 cm  / 20 cm /  25 cm  

Verschillende types antislip transportmatten:  

• BXTF1-1050/S: Bexco Trans Safe:  Antislip wrijvingscoëfficiënt : 0,81 μ  

• BXTF1-1050/P: Bexco Trans Pro:  Antislip wrijvingscoëfficiënt : min. 0,92 μ  

• BTTF1-1000/SP: Bexco Trans Plus:  Antislip wrijvingscoëfficiënt : min. 0,81 μ  

• BXTF1-850/B: Bexco Trans Budget: Antislip wrijvingscoëfficiënt : min. 0,70 μ  


