FIX ROAD®- surrningsduk
FIX STRAP®- surrband
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Allmänt
FIX Road®-surrningsduken är tillverkad av specialväv som är belagd med en
vanligtvis gråfärgad plastyta. Plastytan skyddar väven mot värmestrålning och UVstrålning. Lägg alltid väven med den gråfärgade ytan uppåt. De använda materialen
har bra hållfasthet mot syror, baser, mekanisk nötning och utmärkt draghållfasthet
samt brottstyrka. Fästen för surrningsband är sydda med stark tråd och hållfastheten
är testad. Brottstyrkan BS är 5000daN, surrningskapacitet LC 2500daN för varje
fästpunkt.
Hur man får duken över lasten
Alt. 1. Utan upphängning:
– lyft upp duken med t.ex. truck ovanpå lasten
– vik ut duken, med den belagda ytan på ovansidan, så att duken täcker hela lasten
med lika marginaler på alla sidor
Alt. 2. Om duken är försedd med det patenterade FIX upphängningssystemet:
– dra ut duken över lasten så att det lämnar minst 0,5m av duken utanför ändorna

Bild 2. Dra fram duken antingen före eller efter lastning
Surrningsförfarandet
– montera spännarna i surrningslinorna både fram och bak
av lasten, men spänn inte linorna ännu. Om du inte kan
komma åt andra sidan av lasten, t.ex. i en bur med bara en
öppningsbar sida, kan du förspänna alla stängda sidans linor
– spänn linorna lite i taget turvis i bägge ändor för att täcka
lasten lika mycket
Bild 4: förspänt på ena sidan
– börja spänna på andra sidan på de ställen där
lasten är lägst
– spänn lika på båda sidorna så att duken lägger
sig jämt över lasten
– spänn med erforderlig kraft enl. anvisningar
Kontroll av duken under användning
Duken skall alltid vara ordentligt spänd över lasten. Helst skall ändorna av lasten
vara täckta med duken så att man uppnår en s.k. grimmsurrning. Då kan LC-värdet
(2500daN) utnyttjas i beräkningarna för de surrband som är fästa i ändan av duken.
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En FIX lastsäkringsduk som är korrekt monterad ser ut så här:

Bild 6: vid ändan av lasten grimma och bild 7: vid sidan av lasten överfallssurrning
Kontroll av erforderlig surrning mot glidning
Den s.k. grimmsurrningen vid ändan av lasten har surrningseffekt enl. följande.
Ett band på vardera sidan av lasten håller:
2 × LC × ( µ × sin α + cos α )
mot glidning.
m=
a horis − µ × a vert
Om man har beaktad att vinkeln α mellan surrbandet och lastbärarens yta inte
överskrider 45° kan man räkna att t.ex. vid friktionskoefficient µ= 0,3 med ett band på
vardera sidan av lasten uppnå en surrningskraft som säkrar 4,64 ton ifall horisontella
accelerationskravet är 1,0G och i landsvägstransporter är den vertikala
accelerationen alltid 1,0G.
En överfallssurrning säkrar lasten mot glidning enligt formeln
µ × 2 × S TF × sin α
m=
a horiz − µ × a vert
Med förspänningskraft STF = 400daN och vinkeln α större än 75° får man att en
överfallssurrning säkrar 0,34 ton ifall man kräver acceleration 1,0G.
Vid andra värden på accelerationen ändras värden. T.ex. om kravet är 0,5G (som det
är för horisontell acceleration till sidan eller bakåt i biltrafik) blir värdena 16,2 ton för
grimma och 1,2 ton för en överfallssurrning.
Med andra ord, en last i ett lager på t.ex.7 ton och friktionskoefficient 0,3 leder till att
för att säkra lasten framåt mot glidning med kravet 1,0G behövs en grimma och 8
överfallssurrningar. Eventuella stödet från framstammen minskar kravet på surrningar
Kontroll av erforderlig surrning mot tippning
Med grimma kan man hålla:
2 × LC × µ × cos α × H
mot tippning.
m=
a horis × H TP − a vert × LTP
Om man har beaktat att vinkeln α mellan surrbandet och lastbärarens yta inte
överskrider 45° kan man räkna att t.ex. vid friktionskoefficient µ= 0,3 med ett band på
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vardera sidan av lasten uppnå en surrningskraft som säkrar mot tippning 2,5 ton ifall
accelerationskravet är 1,0G horisontellt och lastens höjd H=2,5m, längd L= 1m samt
tyngdpunkten antas vara i mitten.
En överfallssurrning däremot håller:
µ × L × S TF × sin α
mot tippning.
m=
H TP × a horiz − LTP × a vert
Med förspänningskraft STF = 400daN och vinkeln α större än 75° får man att en
överfallssurrning säkrar 0,08 ton ifall man kräver acceleration 1,0G.
Vid andra värden på accelerationen ändras värden t.ex. om kravet är 0,5G (som det
är för horisontell acceleration till sidan eller bakåt i biltrafik) blir värden 15,0 ton för
grimma och resp. 0,48 ton för en överfallssurrning.
Detta visar effekten på grimsurrning. Man slipper en hel del arbete med surrning om
man ser till att bilda en grimma av dukändan.
Lossning
Om duken är försedd med upphängning i rullvagnar i vagnens tak är det bara att
lossa spännarna och dra undan duken. Om duken är lagd över lasten på ett öppet
flak utan upphängning, är det lättast att lossa ena sidans spännare först och dra
duken över lasten till den andra sidan så långt de spända linorna tillåter. Då får man
duken utspridd med övre sidan neråt utan att smutsa ner inre sidan. Börja med att
kasta alla linor till mitten och vik en ¼ av dukens bredd in mot mitten vid båda sidor.
Sedan viker du duken en gång till och rullar ihop den.

Bild 8: Färdigt surrat last på en RORO-lastenhet

FIX STRAP® – ett enklare sätt att använda vanliga surrlinor.
FIX Strap är en enkel vidareutveckling av surrlinan. Den hängs upp i samma
patenterade upphängningssystem som FIX Road, ett system med skenor, rullvagnar
och gummiband, som är monterat vid takkanterna i lastutrymmet.
Linan är fäst (dock flyttbar) i gummibanden ca. 2,5m från kroken vid ena sidan och
löper genom en triangel vid andra sidan av lastutrymmet.
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Bild 9: FIX Strap upphängd

Bild 10: Kroken spänd under lastning

Surrningsförfarandet
Användningen av FIX Strap skiljer sig inte
nämnvärt från användning av vanliga
surrband. Man fäster långa linans krok i
golvöglan och gummibanden ser till att den
hålls där och linan är spänd. Då följer
resten av linan med till samma position
eftersom den hänger i rullvagnar som fritt
får röra sig i längdriktning av släpet eller
bilen. Lastning från sidan blir lättare när
kroken inte lossnar från öglan, speciellt om
den andra sidan inte öppnas. Surrning sker
med vanliga spännare med att dra långa
linan genom spännaren med handkraft så
långt det går.
Bild 11: FIX Strap uppsläppt
Lossning
Spännaren lossas som vanligt och då lyfts
linan upp till taket. Man kan lika väl dra den
åt sidan av pallen, om man vill.
Uppenbara fördelar
FIX Strap surrbandet är alltid redo att
användas, det behöver inte rullas ihop och
stuvas någonstans.
Surrbandet behöver inte kastas över
lastutrymmet eller lasten
Surrbandet hålls rent och det lämnar inte
under lasten i misstag.
Tidsbesparning enligt användare, 15-30
minuter per last, lika mycket vid lossning.
Bild 12: FIX Strap spänt
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Monteringsanvisningar för FIX Road® / Strap® systemet
Före montering:
• för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna
göras av två personer.
• Skenorna bör monteras så högt som möjligt med öppningen inåt mot
varandra.
• Kontrollera att ett eventuellt skjutbart tak och balkar etc. har tillräckligt med
utrymme och kontrollera även att eventuella låstappar för taket och
lagervagnar för sidodörrar kan röras fritt.

Installation:
1. Borra hål i takkantens profil med en borr avsedd för fästelementet. Avståndet
mellan hålen bör vara max. 750 mm från mitt till mitt (se bild 13). Se till att
hålen är på en rak linje.

Bild 13: OBS! För att få ett starkt fäste bör skenorna monteras med ett mellanrum på
2 mm och ett fäste över mellanrummet.
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Bild 14. Väggfäste

Bild 15. Se till att hålen kommer i rak linje.

2. Montera det första fästet löst längst ut i ena
sidan av lastutrymmet och för in ändan av
skenan i fästet.
3. Lyft upp skenan i rätt position och håll fast
den.
4. Montera de övriga fästena på plats.
5. Fäst fästena ordentligt. Använd
sexkantsbultar eller nitar för att fästa
fästena. Skenskarven kan monteras med en
speciell bredare fäste.
6. OBS! Kontrollera att fästena är ordentligt fästa innan rullvagnarna monteras.
7. Montera rullvagnarna i skenorna.
OBS! Montera rullvagnar enligt bilden, raka kanten neråt (se bild 16).
Gummibanden bör löpa parallella och inte korsas eller tvinnas runt varandra.
Monteringen av rullvagnar sker först på ena sidan av fordonet. Därefter skall den
sidans skena låsas enl. bild 17. Sedan kan vagnarna monteras på plats på andra
sidan. Var uppmärksam så att vagnarna inte dras ur skenan medan de monteras på
andra sidan. Förspänningen i gummibanden kan orsaka skador om rullvagnarna dras
ur skenorna.

Bild 16: Kontrollera att gummibanden löper parallellt.
8. Placera rullvagnarna med jämna mellanrum längs skenorna allt eftersom de
monteras.
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9. Montera en stoppskruv (M8 x 12 DIN 933 sexkantsskruv med DIN 985
låsmutter) i båda ändarna av skenorna för att hindra rullvagnarna att glida ur
skenorna (se bild 17).

Bild 17: Placering av stoppskruven.
10. Fix duken levereras hopvikt. Öppna duken med den grå sidan uppåt och med
typetiketten vänd mot den bakre delen av lastutrymmet (bild 18). Typetiketten
måste alltid vara synlig i lastutrymmet vid eventuell inspektion.

Bild 18: Duken med den gråa sidan uppåt och typetiketten mot den bakre delen av
lastutrymmet.

Bild 19 & 20: Typetiketten på FIX Road

och på FIX Strap

11. Lyft upp Fix Road duken och fäst kroken (bild 20 a) i metallringarna som är
fastsydda på FIX Road duken (bild 20 b), eller i bandöglorna på FIX Strap(bild
20c). Börja fästa FIX upphängningarna bak i lastutrymmet och fortsätt mot
framändan (se bild 21). Typetiketten på duken bör finnas baktill i lastutrymmet.
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a
b
Bild 21: Infästning av upphängningskroken.

c

Bild 22 & 23: Börja längst bak i lastutrymmet och arbeta vidare framåt.
OBS! DRA INTE NER upphängningen, utan lyft upp i stället Fix Road duken när du
kopplar krokarna till duken för att undvika skador som förspänningen i
upphängningen kan orsaka.
När Fix Road duken inte används dras den automatiskt upp till takhöjd av FIX
upphängningen (bild 24). För att uppnå mer lastutrymme kan duken dras till den
främre väggen. Om bilen flyttas när duken inte är i bruk, kan man spänna fast den
enl. bilden 25.

Bild 24: FIX Road uppsläppt.

Bild 25: FIX Road i basposition.
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Montering av FIX Strap surrningslina
FIX Strap använder samma skenor, gummirep och rullvagn som FIX Road.
I stället för att fästa gummirepets krok i FIX Road duken som beskrivet ovan,
fäster man dom på båda sidorna i FIX Slide spännet, som bär upp linan.
I den ända där kroken finns skall FIX
Slide monteras enligt bilden. Inga
andra sätt skall användas, för då
försvårar man justeringen och böjer
spännet när linan spänns. Spännet
placeras på passligt avstånd från
kroken med att justera öglan som
bildas när man skjuter in linan
genom spännet före man drar den
spänt. Avståndet till kroken är
passlig då kroken hänger fritt 5-10 cm ovanför golvet. Då hålls
kroken i öglat med dragkraften i gummirepet medan man
lastar.
Den fria ändan av linan träds bara en gång genom den nedre
(större) öppning på spännet. Då glider den fritt oberoende
vilken väg man har monterat den.
Tilläggsutrustning:

Bild 26-27: Inställbar krok

Bild 30: Inställbar kort ända

Tilläggsinformation:
Tillverkaren och dess representanter, fraktarens lastsäkringsmanual,
godstillverkarens lastningsmanual, DEKRA, EN 12195-1, TYA, MariTerm
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