
Tuotevalikoima – Kuljetuskalusto



Forankra on johtava eurooppalainen kuormansidonnan, kuorman optimoin-
nin sekä nostovarusteiden toimittaja. Asiantuntemuksemme, laadukkaan 
valikoimamme sekä räätälöityjen ratkaisuiden avulla asiakkaamme varmis-
tavat liikutettavien tavaroiden kiinnityksen.

Tuotevalikoima – Kuljetusliikkeet

Kädessäsi on tuotevalikoimamme kuljetusalalla yleisimmin käytetyistä kuormansidontatuotteis-
ta. Esittelemme käytetyimmät tuoteryhmät sekä tuotteet. Valikoimassamme on useita muitakin 
tuotteita, joten ota yhteys asiantuntijoihimme selvittääksemme, mitkä tuotteet ja ratkaisut täyttävät 
parhaiten juuri sinun tarpeesi.

Tiedäthän, että:

Forankra AB ei toimita vain vakiotuotteita. Oman tuotantomme ansiosta voimme tarjota ainutlaa-
tuista joustavuutta sekä mahdollisuuden kehittää asiakkaan tarpeeseen mukautettuja tuotteita ja 
ratkaisuja.

Kaikille tuotteillemme on tehty laadunvarmistus ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat lait ja viran-
omaisvaatimukset. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun ja tuotteemme ovat sertifioitu 
ISO 9001-2008 ja 14001-2015 standardien mukaisesti.
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132210014 | Basic 25E, päätteetön

Leveys: 25 mm | Pituus: 5,0 m | LC: 800 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään 
kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun 
sekä muussa harrastuskäytössä. Ilman sidontavyön 
päätettä.

130510008 | Basic 35, 2-osainen 

Leveys: 35 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku 
Nauhapää: 5,6 m, kaksoiskoukku | LC: 1000 daN  

Täydellinen sidontavyö, joka sopii lähes kaikkiin 
tilanteisiin, keveille ja keskiraskaille kuormille.

130610092 | Basic 50-2000, 2-osainen 

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku
Nauhapää: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC: 2000 daN

Markkinoiden yleisin sidontavyö 4T/LC2000 daN, jota 
käytetään useimmissa kuljetusliikkeissä.

130610093 | Basic 50-2500, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku
Nauhapää: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC: 2500 daN

Sidontavyö 5T/LC2500 daN, jota käytetään 
useimmissa kuljetusliikkeissä. Erinomainen ulkomaan 
liikenteeseen.

132310002 | Basic 35E, päätteetön

Leveys: 35 mm | Pituus: 5,0 m | LC: 2000 daN

 
Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään 
kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun 
sekä muussa harrastuskäytössä. Päätteetön malli.

130610053 | Basic 50-2000, 2-osainen

Kiristinpää: 0,5 m, silmukka 5,5 cm | Nauhapää: 9,5 m, 
silmukka 5,5 cm | Murtolujuus: 4000 kg | LC: 2000 daN

Täydellinen sidontavyö reunaliinapäätteelle. Soveltuu 
käytettäväksi esim. Bussbygg-, Ekeri-, NTM- ja Närko 
-kuormansidontajärjestelmissä.

130610134 | Basic 50-2000, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kiinnitysankkuri 
nelinkertaisella kiinnityksellä
Nauhapää: 9,6 m, kiinnitysankkuri nelinkertaisella 
kiinnityksellä | LC: 2000 daN

Täydellinen sidontavyö, jossa reunaliinapääte. Sopii 
Norfrig- ja Krone - kuormansidontajärjestelmiin.

130410018 | Basic 25S, 2-osainen 

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, maalattu S-koukku
Nauhapää: 4,7 m, maalattu S-koukku | LC: 400 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään 
kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun 
sekä muussa harrastuskäytössä. 2-osainen. Sisältää 
S-koukun salvalla.

130410026 | Basic 25, 2-osainen 

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kaksoiskoukku
Nauhapää: 4,7 m, kaksoiskoukku | LC: 750 daN

Hieman vahvempi sidontavyö, jossa kompakti 
kiristin. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille 
ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. 
2-osainen, kaksoiskoukku.

UUSI KUVA

130210009 | Basic 35CR, 2-osainen

Kiristinpää: 0,1 m, suoraliitoskaksoiskoukku | Nauha-
pää: 3,0 m rengas | Pituus: 5,0 m | LC: 1000 daN

Basic 35CR on autonsidontavyö ajoneuvon 
kiinnittämiseen perävaunuun.

Basic – kiristysnauhat/sidontavyöt
Basic on edullinen sidontavyövalikoima, joka kattaa useimmat kuormansidontatarpeet. Kaikki tuotteet täyttävät SS-EN 12195-2  
– standardin vaatimukset. Siirrymme asteittain kiristimiin, jotka eivät sisällä Cr6+ -yhdisteitä.

130410017 | Basic 25, 2-osainen

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kaksoiskoukku
Nauhapää: 4,7 m, kaksoiskoukku | LC: 400 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään 
kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun 
sekä muussa harrastuskäytössä. 2-osainen, 
kaksoiskoukku.

132210017 | Basic 25E, päätteetön 

Leveys: 25 mm | Pituus: 8,0 m | LC: 800 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään 
kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä 
muussa harrastuskäytössä. Päätteetön malli, jossa 8 m 
pitkä hihna.
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130610131 | Basic 50-2000, kiristinpää

Leveys: 50 mm | Pituus: 0,4 m, kaksoiskoukku
LC: 2000 daN 

Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää 
kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.

131010051 | Basic 50-2000, kiristinpää

Leveys: 50 mm | Pituus: 1,0 m, kaksoiskoukku
LC: 2000 daN 

Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää 
kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.

131410063 | Basic 50-2000, nauhapää

Leveys: 50 mm | Pituus: 4,0 m, kaksoiskoukku
LC: 2000 daN 

Nauhapäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää 
kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.

131010046 | Basic 50-2000, kiristinpää

Leveys: 50 mm | Pituus: 1,5 m, kaksoiskoukku
LC: 2000 daN 

Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää 
kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.

130610137 | Basic 50CR, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kääntyvä koukku
Nauhapää: 2,2 m, kääntyvä ja liukuva koukku
LC 2500 daN | Kuminen kulumissuoja nauhapäässä

Basic 50CR on tukeva autonsidontavyö, jossa on 
kuminen kulumissuoja ja kääntyvät koukut.

131410056 | Basic 50-2000, nauhapää

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,6 m, kaksoiskoukku
LC: 2000 daN  

Nauhapää sidontavyöhön 4T/LC2000 daN, 
tuotenro 130610092.

130610130 | Basic 50-2000 ERGO, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku
Nauhapää: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC 2000 daN

Basic Ergossa on käänteinen kiinnitys, joka 
mahdollistaa luonnollisen työliikkeen, sekä vähentää 
olkapäihin ja niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja 
rasitusta.

132610059 | Basic 50ETF, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 1,0 m salvallisen päät-
teen kanssa | Nauhapää: 3,0 m salvallisen päätteen 
kanssa | LC: 1000 daN

Sisäpuolinen sidontavyö, joka sopii combi- tai 
yleiskiskolla varustettuihin kuormakoreihin.

131410060 | Basic 50-2000, nauhapää

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,6 m, kaksoiskoukku  
salvalla | LC: 2000 daN  

Nauhapäässä koukku ja salpa, joka pitää koukun 
sidontapidikkeessä. Käytetään tuotenroon 
130610092.

131410059 | Basic 50-2000, nauhapää

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,0 m salvallisen päätteen 
kanssa | Murtolujuus: 2000 kg | LC: 1000 daN

Nauhapää combi- tai yleiskiskoon 9 m. Katkaise 
itse haluamaasi mittaan. Käytetään tuotenroon 
132610059.

132610062 | Basic 50, sisäpuolinen sidontavyö

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 1,0 m kiskoon tarkoi-
tetun kaksoiskoukun kanssa | Nauhapää: 3,0 m 
kiskoon tarkoitetun kaksoiskoukun kanssa  
LC: 600 daN | LC: 1000 daN

Combikiskoon soveltuva sisäpuolinen sidontavyö, 
jossa kaksoiskoukku.



Kuormatuet 

170210015 | Ergobar – lyhyt

1900–2400 mm, 800 N

Uusi matalammille kuormakoreille tarkoitettu 
2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 800 
N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili 
antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun 
kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä 
lattian ja katon välissä heikomman jousen 
avulla. Voimakkaamman jousen saa helposti 
käyttöön kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy 
lukitustilaan.

170210016 | Ergobar – standard

2400–2800 mm, 1500 N | BC 150 daN

Uusi korkeammille kuormakoreille tarkoitettu 
2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 1500 
N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili 
antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun 
kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä 
lattian ja katon välissä heikomman jousen avulla. 
Voimakkaamman jousen saa helposti käyttöön 
kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy lukitustilaan.

170210017 | Ergobar – pitkä

2650–3450 mm, 1500 N | BC 150 daN

Uusi korkeammille kuormakoreille tarkoitettu 
2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 1500 
N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili 
antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun 
kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä 
lattian ja katon välissä heikomman jousen avulla. 
Voimakkaamman jousen saa helposti käyttöön 
kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy lukitustilaan.

170210002 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – pitkä

2350–3350 mm, 1200 N | BC 125 daN

Perinteinen kaasujousitoiminen kuormatuki, jota käytetään markkinoiden 
useimmissa korkeissa kuljetuskoreissa. Vankka kuormatuki, joka myötäilee 
ajoneuvon liikkeitä.

170210003 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – lyhyt 

1900–2550 mm, 1200 N

Perinteinen kaasujousitoiminen kuormatuki, jota käytetään markkinoiden  
useimmissa matalammissa kuljetuskoreissa. Vankka kuormatuki, joka myötäilee 
ajoneuvon liikkeitä.

170210009 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – lyhyt 

1900–2550 mm, 900 N | Valkoinen kahva

Perinteisen kaasujousitoimisen kuormatuen kaasujousen paine on matalampi. 
Käytössä markkinoiden useimmissa keveissä hyötyajoneuvoissa. Vankka kuor-
matuki, joka myötäilee ajoneuvon liikkeitä.

170110030 | Kaasujousikuormatuen talla 170110005 | Ergobar-tangon talla

Kuormatukien tallat voidaan vaihtaa niin ylä- kuin alaosaankin.

170110029 | Sininen kahva

Kaasujousitoiminen kuormatuki, varaosa

Kaasujousitoimisen kuormatuen koko kahva on helppo vaihtaa.

170110036 | Kaasujousi, 1200 N

Kaasujousitoiminen kuormatuki, varaosa

Kaasujousitoimisen kuormatuen kaasujousia on saatavana vaihtoehtoina 1200 N, 
900 N ja 700 N.

Lämpöseinät ja lavahuput 

280110157 | Walk in Wall

3-osainen taiteseinä | Väliseinä |  
0,042 W/mK

Tämä 3-osainen, ovella varustettu 
seinä soveltuu kauko- ja jakelukul-
jetuksiin. Keskellä sekä kaikissa 
kulmissa on pidikkeet kuormatukia 
varten. Seinästä on saatavana eri 
värejä ja kokoja.

280110141 | Be Cool 3-osainen

L x K 2500 x 3350 mm
Väliseinä | 0,037 W/mK

Be Cool on lämpöseinä, joka 
mahdollistaa hyvän eristyksen 
kuljetustilan eri lämpötilavyöhyk-
keiden välillä. Valmistettu erillisistä 
osista, joita on helppo nostaa ja 
siirtää. Seinän sijoitus kuormatilaan 
”oversize”-periaatteen mukaisesti. 
Saatavana eri värejä ja kokoja.

280110046 | Väliseinä tyyppi 1

Rullattava hopea | L x K 2500 x 3200 mm
Kulumissuoja alaosassa | 0,048 W/mK

Pehmeä kylmäseinä kulutusta kestävästä 
materiaalista, joka on helppo pitää puhtaa-
na ja hygieenisenä. Seinästä on saatavana 
eri kokoja, 10 cm:n korkeusvälein. 

280110066 | Lavahuppu, eurolava 

1200 x 800 x 1500 mm | Edestä avattava  
Eriste 300 g/m² | 0,048 W/mK
 
280110069 | Lavahuppu, rullakko

700 x 800 x 1500 mm

Erittäin hyvin eristävät lavahuput pakaste- ja 
kylmätuotteiden sekä kylmänarkojen tuotteiden 
turvalliseen kuljetukseen.

Kuormatukia käytetään kuorman tukemiseen ja erottelemiseen kuormatilassa. Kuormatuet 
on helppo asettaa paikalleen ja niiden pituus voidaan säätää kuormatilan korkeuden mukaan.

Lämpöseiniä voidaan käyttää useimmissa kuormatiloissa. Erittäin tehokkaasti eristävä materiaali takaa hyvän eristyksen eri lämpötila- 
alueiden välillä, mahdollistaen turvallisen pakaste - ja kylmätuotteiden tai kylmänarkojen tuotteiden kuljetuksen.
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280110054 | Safecold 3-osainen

L x K 2470 x 3330 mm | Väliseinä
0,034 W/mK

Safecold on väliseinäjärjestelmä, joka on 
täysin riippumaton kiskoista ja rakenteiden 
muista kiinnikkeistä. 3-osainen seinä 
on erinomainen välitasoa käytettäessä.

                  

280110061 | Taiteseinä

L x K 2500 x 3200 mm | Polyes-
terikudos, valkoinen | Väliseinä | 
0,042 W/mK 

Taiteseinä, jonka helppohoitoinen 
pintamateriaali kestää kulutusta. 
Koostuu 7 segmentistä, joista 
kahdessa ulommassa on hihnat 
kuormatukien kiinnitystä varten. 
Lisäksi ylös joka kulmaan voidaan 
asettaa pidike kuormatuen tallaa 
varten ja keskelle saa lisää hihnari-
vejä. Saatavana eri värejä ja kokoja.



120210080 | Kiinnitysankkuri nelinkertaisella 
kiinnityksellä 

Murtolujuus: 5000 kg | LC: EN-12640 LC 2500 
daN
EN-12195 LC 2500 daN | Sinkitty

Sopii Norfrig-/Krone-umpikorien reunaliinaan.

120510051 | Kiinnitysankkuri 
kaksinkertaisella kiinnityksellä,  
jossa pyöreä rengas

Murtolujuus: 2250 kg | LC: EN-12640 LC 400 daN 
EN-12195 LC 1125 daN | Sinkitty (Cr6+ -vapaa)

Lentokonekiskopääte, joka soveltuu kevyisiin  
kiskojärjestelmiin ja seinien puomikiskoihin.

Sidontavöiden  
päätteet

Kuormansidonnan lisätarvikkeet

160110004 | Kitkamatto 

5000 x 250 x 4 mm | Kumi

Kitkamatolla (luistonestomatto) lisäät kitkaa 
huomattavasti. Kitkamattomme avulla 
voidaan vähentää tarvittavien sidontavöiden 
määrää 40 %.

160210001 | Basic-kulmasuoja

50 mm:n hihnalle | Mitat: 100 x 90 x 2 mm
Muovi, vihreä | 390 kpl/pakkaus | 3120 kpl/lava
8 pakkausta/lava

Kulmasuoja, hihnan leveys max. 50 mm.
Asennetaan ilman pujottamista.

160210006 | Heavy duty -kulmasuoja

50 mm:n hihnalle | Mitat: 85 x 120 x 30 mm
Muovi, punainen | 200 kpl/pakkaus | 2400 kpl/lava
12 pakkausta/lava

Tukeva kulmasuoja, hihnan leveys max. 50 mm. 
Asennetaan ilman pujottamista.

160210008 | Kulmasuoja

Tukeva | Mitat: 120 x 120 x 15 x 6000 mm
Muovi, sininen

Tukeva kulmasuoja. Käytetään teollisuudessa, 
kuljetuksissa, kuormatukena ja kulmasuojana. 
Kestää suuretkin kuormitukset.

160210007 | Kulmasuoja

Tukeva | Mitat: 190 x 190 x 19 x 6000 mm
Muovi, oranssi

Erittäin kestävä kulmasuoja. Käytetään teol-
lisuudessa, kuljetuksissa, kuormatukena ja 
kulmasuojana. Kestää suuretkin kuormitukset.
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Pikalukkovyöt 
Pikalukkovyö on monipuolinen kiinnityshihna, jossa on sinkkivalettu 
pikalukko. Saatavana eri pituuksina. Tukkupakkaus 10 kpl/pussi.

130310060  Lajitelmalaatikko
Pikalukkovyöt 25 mm

Lajitelmalaatikko, 32 kpl sidontavöitä  
Leveys: 25mm | Pituus: 8 x (1m, 2m, 3m, 5m) 
Väri: 1m (punainen), 2m (oranssi), 3m (sininen), 
5m (musta) 

Tuotenro Leveys Pituus Väri Määrä/pkt

130310063 25 mm 1 m Punainen 2 kpl

130310065 25 mm 1,5 m Musta 2 kpl

130310067 25 mm 2 m Oranssi 2 kpl

130310069 25 mm 2,5 m Keltainen 2 kpl

130310071 25 mm 3 m Sininen  2 kpl

130310073 25 mm 3,5 m Musta 2 kpl

130310074 25 mm 5 m Musta 2 kpl

131410058 | Turvanauha kontille

Pituus: 120 cm | Leveys: 50 mm  
Murtolujuus: 8000 daN | Koukku ja turvasalpa

Turvanauha kiinnitetään kontin oviin ennen avaa-
mista, jotta kontin ovet eivät pääse avautumaan 
hallitsematta.



300410008 | Matalaprofiilinen tukipuomi 

P = 2290–2520 mm | Keskeltä säädettävissä | 1000 daN | Kiinnitin molemmissa päissä

Tämä tukipuomi on nivelletty molemmista päistä, minkä ansiosta puomi seuraa ajoneuvoyhdistelmän liikkeitä.

300410007 | Tukipuomi 

P = 2400–2700 mm | Keskeltä säädettävissä | Kiinnitin molemmissa päissä

Tämä tukipuomi on markkinoiden yleisimpiä malleja. Se voidaan jakaa keskeltä, kun se ei ole käytössä.

300410005 | Tukipuomi combi-yleiskiskoon 

P = 2340–2630 mm | Putken pituus: 2300 mm | 700 kg 

Tukipuomia käytetään kuorma-auton kuormatilassa combikiskojen kanssa pitämässä kuormaa paikallaan
 ja luomaan kuormavyöhykkeitä kuljetustilan sisälle.

300410001 | Välipuomi – pitkä, pyöreä 

Alumiinia | P = 2000–2500 mm | Halk. 44 mm | 24 mm:n päätytappi | Paino 3,8 kg | Lukitusvoima 160 daN

Pyöreä välipuomi sopii kiskoihin, joissa on 20 tai 25 mm:n reiät. Saatavana myös lyhyempi pituus.

290110002 | ATD -välitasopalkki, vakio

1000 kg | 2308–2756 mm | Kattoripustus toisessa päässä, läpivienti toisessa | Pinta-asennettavalle kiskolle | Double Decking -palkki

Välitasopalkki pinta-asennettavalle urakiskolle (ATD).

290410001 | ATD pinta-asennettava kaksoisurakisko 

1960 mm | Double Decking -urakisko

Pinta-asennettava kaksoisurakisko (ATD).

290110014 | ATD-F -välitasopalkki, vakio 

1000 kg | 2285–2800 mm | Väh.pituus seinä/katto 2340 mm | Kattoripustus toisessa päässä, läpivienti toisessa 
Double Decking -palkki

Välitasopalkki  kuormatilan seinään upotetulle urakiskolle (ATD-F).

290410014 | ATD-F upotettu kaksoisurakisko 

1960 mm | kohdistusmerkinnät | 5 mm asennusreiät | 14 kpl kummallakin puolella | Double Decking -urakisko

Upotettu kaksoisurakisko (ATD-F).

290510001 | Double Decking -säätötanko 

Välitasopalkin ATD/ATD-F korkeuden säätöön | P = 1250 mm | Forankra-malli

Tanko kuormapalkkien laskemiseen välitasokäytössä. Toimii sekä ATD- että ATD-F-malleissa. Litteä kärki.

290510003 | Double Decking -säätötanko 

ATD/ATD-F-palkin korkeudensäätö | Krone-malli | Koukku | Double Decking -tarvike

Tanko kuormapalkkien laskemiseen välitasokäytössä. Toimii sekä ATD- että ATD-F-malleissa.

Tuki- ja kuormapalkit
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150210008 | Vanttikiristin 13 mm

Murtolujuus: 21,6 tonnia | LC: 100 kN | Varmistussokalla 

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien 
välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta. 
Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on 
vähintään luokkaa 8.

Sidontaketjut ja kiristimet 

150110024 | Sidontaketju 8 mm koukku-koukku

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 8,2 tonnia 
LC: 4 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen  
Salpakoukku 7/8 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua 
luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa 
salpa kummassakin päässä.  
Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.

150210024 | Vanttikiristin 8 mm

Murtolujuus: 8,2 tonnia | LC: 40 kN | Varmistussokalla

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien 
välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta. 
Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on 
vähintään luokkaa 8.

150110013 | Sidontaketju 10 mm koukku-koukku 

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 12,8 tonnia 
 LC: 63 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen 
Salpakoukku 10 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua 
luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa 
salpa kummassakin päässä.  
Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.

150110016 | Sidontaketju 13 mm koukku-koukku 

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 21,6 tonnia 
LC: 100 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen 
Salpakoukku 13 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua 
luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa 
salpa kummassakin päässä. 
Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.

150210003 | Vanttikiristin 10 mm

Murtolujuus: 12,8 tonnia | LC: 63 kN | Varmistussokalla

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien 
välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta. 
Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on 
vähintään luokkaa 8.

Haarukkavaunun stoppari 
241610002 | Haarukkavaunun stoppari

Magneetilla | Polyuretaania

Pysäköintilevy haarukkavaunulle.  

241610001 | Haarukkavaunun stoppari

Kumia | Musta

Pysäköintilevy haarukkavaunulle.

www.forankra.se

Multi-Stick – monitoimityökalu 

330410041 | Teleskooppikahva 
1000–2500 mm | Alumiini 0,65 kg

330410042 | Erillinen yläosa | Secu-Stick-toiminto  
182 x 97 mm | Alumiini-teräs 0,54 kg 
Helpompi hihnojen, kulmasuojien ja kapellilautojen käsittely.

330410043 | Erillinen yläosa | Strap-Go toiminto 220 x 86 mm |  
Alumiini-teräs 0,44 kg
Helpottaa kiristysnauhojen käsittelyä.

330410044 | Erillinen yläosa | Kulmasuojatoiminto  900 x 120 mm | Teräs 0,90 kg
Helpottaa kulmasuojien käsittelyä. 

Multi-Stick helpottaa korkeuden tai etäisyyden vuoksi vaikeasti tavoitettaviin 
paikkoihin pääsyä esim. asennettaessa kiristysnauhoja, kulmasuojia tai kapellilautoja. 
Teleskooppikahva voidaan yhdistää erilaisiin yläosiin.

Teleskooppikahva

Yläosa, 
jossa Secu-Stick-toiminto

Yläosa, 
jossa Strap-Go-toiminto

Yläosa, 
jossa kulmasuojatoiminto

Multi-Stick 



300510006 | Combikisko terästä 2,5 mm

P = 3000 mm | vedenpoistoaukko 
Reiät 25 mm valkoinen | Sidontakisko

300510002 | Combikisko alumiinia

L = 3000 mm | Reiät  25 mm | AW-6082 T6 
Sidontakisko  

330410024 | Ripustuskoukku  
combikiskoon, pari

330410012 | Pidike lattiaharjalle ja lapiolle

Combikiskoon, siirrettävä 

330410006 | Säilytyslaatikko sidontavöille 
rullausmekanismilla

Combikiskoon, siirrettävä 

Koritarvikkeet
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Forankra on johtava eurooppalainen kuormansidonnan, kuorman optimoinnin ja nostovarusteiden 
toimittaja. Asiantuntemuksemme, laadukkaan valikoimamme sekä räätälöityjen ratkaisuiden avulla 
asiakkaamme varmistavat liikutettavien tavaroiden kiinnityksen.

Kuormantuennan asiantuntija

Tuotevalíkoima – Kuljetusliikkeet

Kädessäsi on tuotevalikoimamme kuljetusalalla useimmin 

käytetyistä kuormansidontatuotteista. Esittelemme 

yleisimmät tuoteryhmät sekä eniten käytetyt tuotteet.

Valikoimassamme on useita muitakin tuotteita, joten otathan 

yhteyttä asiantuntijoihimme selvittääksemme, mitkä tuotteet  

ja ratkaisut täyttävät parhaiten juuri sinun tarpeesi.

Tiedäthän, että:

Forankra AB ei toimita pelkästään vakiotuotteita. Oman  

tuotantomme ansiosta voimme tarjota ainutlaatuista  

joustavuutta sekä mahdollisuuden kehittää asiakkaan  

tarpeeseen mukautettuja tuotteita ja ratkaisuja.

Kaikille tuotteillemme on tehty laadunvarmistus, ja  

ne täyttävät kaikki voimassa olevat lait ja viranomais- 

vaatimukset. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen  

laatuun ja tuotteemme ovat sertifioitu ISO 9001-2008  

ja 14001-2015 -standardien mukaisesti.

330410046 | BandiBag – Säilytyslaukku 
sidontavöille

Combi- ja yleiskiskoon, siirrettävä 

Tukkumyynti Suomessa:
Widni Oy
Valokaari 8, 00750 Helsinki
Puh. 09 7518 0500  
info@widni.fi  www.widni.fi


