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Regupol® 7210 LS plus

Oznakowanie elementami w kolorach zielony-zielony-żółty to cecha rozpoznaw-
cza oryginalnej maty antypoślizgowej Regupol® 7210 LS plus.

Regupol® 7210 LS plus jest najlepiej sprzedającą się matą 
antypoślizgową firmy BSW. Charakteryzuje się dobrą relacją 
jakości do ceny, dzięki czemu nadaje się do stosowania 
przy transporcie wielu ładunków. Regupol® 7210 LS plus 
 sprawdza się już od wielu lat jako podłoże zwiększające 
tarcie i jest standardowo stosowana przez wielu spedytorów i 
załadowców. 

Maksymalne obciążenie
250 t/m2 = 2,50 N/mm2 (przy grubości 8 mm)

Współczynniki tarcia ślizgowego μD
W stosunku do mat antypoślizgowych obowiązują minimalne 
wymagania odnośnie współczynnika tarcia zgodnie z VDI 
2700, arkusz 15. Maty antypoślizgowe Regupol® znacznie 
przewyższają te wymagania, o ok. 15-50% w zależności od 
rodzaju współpracujących ze sobą materiałów. Ze względu 
na to, że w praktyce ciężko oszacować jest wpływ  czynników 
zewnętrznych (wilgotność, zabrudzona powierzchnia 
ładunkowa) zalecamy, by przy zabezpieczaniu ładunku 
przyjmować wartość współczynnika tarcia wielkości 0,6 µ 
(zalecenie zgodnie z VDI 2700, arkusz 15).

Dodatkowo w ramach testu zbadano zachowanie się materiału 
Regupol® pod zwojami papieru podczas dynamicznej jazdy. 
Pozytywny wynik testu potwierdzony został certyfikatem firmy 
DEKRA. Wynik: Regupol® nadaje się do zastosowania jako 
komponent w wariancie zabezpieczenia opisanym w arkuszu nr 
9 dokumentu VDI 2700.

Firma BSW nie publikuje ogólnych, nieskomentowanych 
wartości współczynników tarcia ślizgowego. Wartość 
współczynnika tarcia ślizgowego zależy bowiem od rodzaju 
współpracujących ze sobą materiałów, temperatury, stanu 
powierzchni oraz maty antypoślizgowej (stopień zabrudzenia, 
wilgotność itp.). W celu optymalnego zmniejszenia poślizgu 
powierzchnie kontaktowe, czyli ładunek i podłoże, muszą być 
czyste (zamiecione), niezatłuszczone i suche. 

Materiał
mata antypoślizgowa na bazie SBR/NBR 

Kolor
czarny z zielonymi, jasnozielonymi i żółtymi elementami

Ciężar powierzchniowy
ok. 6,88 kg/m2 (przy grubości 8 mm)

Ciężar objętościowy
ok. 860 kg/m3

Wytrzymałość na rozciąganie
przynajmniej 0,60 N/mm3 DIN EN ISO 1798

Wydłużenie przy zerwaniu
przynajmniej 60% DIN EN ISO 1798

Odporność na działanie temperatury
- 40 °C do + 120 °C 

Okres trwałości
Do wystąpienia pęknięć, dziur, zgniotów, kontaktu z olejem, 
paliwami, chemikaliami itp. Maty antypoślizgowe Regupol® 

7210 LS plus nadają się do wielokrotnego stosowania, aż do 
ich zużycia się według kryteriów instytutu VDZ Dortmund.

Odporność
Promienie ultrafioletowe, chlorek sodu, słabe kwasy i ługi 
(pęcznienie przy działaniu węglowodorów, np. olejów, paliw 
itp.)

Czyszczenie
Trzepanie, odkurzanie, mycie, ewentualnie użycie myjki 
wysokociśnieniowej

Utylizacja
zgodnie z kodem odpadu 070299 (wg EAK) może być 
 bezproblemowo usuwana wraz ze śmieciami domowymi.

Forma dostawy
w rolach, płyty, kształty przycinane na wymiar

Grubości
3 - 20 mm

Na naszej stronie internetowej  
www.bsw-maty-antyposlizgowe.pl podane zostały formaty 
mat antypoślizgowych, które są składowane w magazynach 
BSW i mogą być dostarczone w krótkich terminach. Są to 
formaty wycinane z maty antypoślizgowej Regupol® 7210 LS 
plus.

www.regupol-
easycargosec.

eu 
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Regupol® 9510 RHS plus może być mocniej obciążana niż 
Regupol® 7210 LS plus. Jej maksymalne obciążenie wynosi 
3,0 N/mm². Stosuje się ją w przypadkach, gdy tradycyjne 
maty antypoślizgowe, wykonywane na bazie SBR/NBR, nie 
mogą być używane ze względu na możliwość pozostawiania 
czarnych śladów. 

Maksymalne obciążenie
300 t/m² = 3,0 N/mm² (przy grubości 8 mm)

Współczynniki tarcia ślizgowego μD
W stosunku do mat antypoślizgowych obowiązują minimalne 
wymagania odnośnie współczynnika tarcia zgodnie z VDI 
2700, arkusz 15. Maty antypoślizgowe Regupol® znacznie 
przewyższają te wymagania, o ok. 15-50% w zależności od 
rodzaju współpracujących ze sobą materiałów. Ze względu 
na to, że w praktyce ciężko oszacować jest wpływ  czynników 
zewnętrznych (wilgotność, zabrudzona powierzchnia 
ładunkowa) zalecamy, by przy zabezpieczaniu ładunku 
przyjmować wartość współczynnika tarcia wielkości 0,6 µ 
(zalecenie zgodnie z VDI 2700, arkusz 15).

Dodatkowo w ramach testu zbadano zachowanie się materiału 
Regupol® pod zwojami papieru podczas dynamicznej jazdy. 
Pozytywny wynik testu potwierdzony został certyfikatem firmy 
DEKRA. Wynik: Regupol® nadaje się do zastosowania jako 
komponent w wariancie zabezpieczenia opisanym w arkuszu nr 
9 dokumentu VDI 2700.

Firma BSW nie publikuje ogólnych, nieskomentowanych 
wartości współczynników tarcia ślizgowego. Wartość 
współczynnika tarcia ślizgowego zależy bowiem od rodzaju 
współpracujących ze sobą materiałów, temperatury, stanu 
powierzchni oraz maty antypoślizgowej (stopień zabrudzenia, 
wilgotność itp.). W celu optymalnego zmniejszenia poślizgu 
powierzchnie kontaktowe, czyli ładunek i podłoże, muszą być 
czyste (zamiecione), niezatłuszczone i suche. 

Materiał
mata antypoślizgowa z kauczuku butylowego 

Kolor
kolorowa

Ciężar powierzchniowy
ok. 8,4 kg/m² (przy grubości 8 mm)

Ciężar objętościowy
ok. 1 050 kg/m³ 

Wytrzymałość na rozciąganie
przynajmniej 0,60 N/mm² DIN EN ISO 1798

Wydłużenie przy zerwaniu
przynajmniej 60% DIN EN ISO 1798

Regupol® 9510 RHS plus

Mata antypoślizgowa Regupol® 9510 RHS plus wykonana jest z kauczuku 
butylowego.

Odporność na działanie temperatury
- 40 °C do + 120 °C 

Okres trwałości
Do wystąpienia pęknięć, dziur, zgniotów, kontaktu z olejem, 
paliwami, chemikaliami itp. Maty antypoślizgowe Regupol® 
9510 RHS plus nadają się do wielokrotnego stosowania, aż do 
ich zużycia się według kryteriów instytutu VDZ Dortmund.

Odporność
Promienie ultrafioletowe, chlorek sodu, słabe kwasy i ługi 
(pęcznienie przy działaniu węglowodorów, np. olejów, paliw 
itp.)

Czyszczenie
Trzepanie, odkurzanie, mycie, ewentualnie użycie myjki 
wysokociśnieniowej

Utylizacja
zgodnie z kodem odpadu 070299 (wg EAK) może być 
 bezproblemowo usuwana wraz ze śmieciami domowymi.

Forma dostawy
w rolach, płyty, kształty przycinane na wymiar

Grubości
3 - 12 mm

www.regupol-
easycargosec.

eu 
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Regupol® 1000 LSE

Oznakowanie elementami w kolorze czerwonym to cecha rozpoznawcza 
 oryginalnej maty antypoślizgowej Regupol® 1000 LSE.

Regupol® 1000 LSE jest produktem szczególnie wysokiej 
jakości. Tę matę antypoślizgową można stosować przy 
obciążeniach do 6,30 N/mm², czyli także w transporcie 
ciężkim. W ramach badań drezdeńskiego instytutu TUL-LOG, 
przeprowadzonych na szeroką skalę w Federalnym Instytucie 
Badań Drogowych (niem. BASt), różne maty antypoślizgowe 
przetestowane zostały pod kątem możliwości stosowania ich w 
warunkach zimowych.

Tylko Regupol® 1000 LSE i jeszcze jedna inna mata 
osiągnęły w warunkach zimowych wartość współczynnika 
tarcia ślizgowego µ>0,6. Regupol® 1000 LSE została 
poddana w temperaturze -15 °C działaniu roztworu chlorku 
sodu, symulującego wpływ roztopionej wody zawierającej 
sól drogową. Z tym wynikiem Regupol® 1000 LSE jest 
 prawdopodobnie jedyną matą antypoślizgową nadającą się 
do stosowania we wszystkich rodzajach transportu, również 
w transporcie ciężkim, w warunkach zimowych.

Maksymalne obciążenie
630 t/m² = 6,30 N/mm² (przy grubości 8 mm)

Współczynniki tarcia ślizgowego μD
W stosunku do mat antypoślizgowych obowiązują minimalne 
wymagania odnośnie współczynnika tarcia zgodnie z VDI 
2700, arkusz 15. Maty antypoślizgowe Regupol® znacznie 
przewyższają te wymagania, o ok. 15-50% w zależności od 
rodzaju współpracujących ze sobą materiałów. Ze względu 
na to, że w praktyce ciężko oszacować jest wpływ  czynników 
zewnętrznych (wilgotność, zabrudzona powierzchnia 
ładunkowa) zalecamy, by przy zabezpieczaniu ładunku 
przyjmować wartość współczynnika tarcia wielkości 0,6 µ 
(zalecenie zgodnie z VDI 2700, arkusz 15).

Firma BSW nie publikuje ogólnych, nieskomentowanych 
wartości współczynników tarcia ślizgowego. Wartość 
współczynnika tarcia ślizgowego zależy bowiem od rodzaju 
współpracujących ze sobą materiałów, temperatury, stanu 
powierzchni oraz maty antypoślizgowej (stopień zabrudzenia, 
wilgotność itp.). W celu optymalnego zmniejszenia poślizgu 
powierzchnie kontaktowe, czyli ładunek i podłoże, muszą być 
czyste (zamiecione), niezatłuszczone i suche. 

Materiał
mata antypoślizgowa na bazie SBR/NBR 

Kolor
czarny z czerwonymi elementami

Ciężar powierzchniowy
ok. 7,8 kg/m² (przy grubości 8 mm)

Ciężar objętościowy
ok. 983 kg/m³

Wytrzymałość na rozciąganie
przynajmniej 0,60 N/mm² DIN EN ISO 1798

Wydłużenie przy zerwaniu
przynajmniej 60% DIN EN ISO 1798

Odporność na działanie temperatury
- 40 °C do + 120 °C 

Okres trwałości
Do wystąpienia pęknięć, dziur, zgniotów, kontaktu z olejem, 
paliwami, chemikaliami itp. Maty antypoślizgowe Regupol® 
1000 LSE nadają się do wielokrotnego stosowania, aż do ich 
zużycia się według kryteriów instytutu VDZ Dortmund.

Odporność
Promienie ultrafioletowe, chlorek sodu, słabe kwasy i ługi 
(pęcznienie przy działaniu węglowodorów, np. olejów, paliw 
itp.)

Czyszczenie
Trzepanie, odkurzanie, mycie, ewentualnie użycie myjki 
wysokociśnieniowej

Utylizacja
zgodnie z kodem odpadu 070299 (wg EAK) może być 
 bezproblemowo usuwana wraz ze śmieciami domowymi.

Forma dostawy
w rolach, płyty, kształty przycinane na wymiar

Grubości
od 8 mm

www.regupol-
easycargosec.

eu 
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Kantówka Regupol® RHM

Kantówki Regupol® RHM to podkładki zwiększające  tarcie 
podczas transportu elementów nie nadających się do 
 paletowania, które są załadowywane przy pomocy wózków 
 wysokiego podnoszenia lub dźwigów. Kantówki spełniają 
funkcję elementów dystansowych podczas wsuwania wideł 
wózka lub chwytaka dźwigu w trakcie załadunku i rozładunku. 
Na dolnych i górnych powierzchniach wzdłużnych kantówki 
znajdują się maty antypoślizgowe Regupol®, które zwiększają 
efekt tarcia. Trwałe połączenie mat antypoślizgowych 
 Regupol® z drewnem zapobiega przesuwaniu się mat w 
stosunku do kantówki podczas załadunku. Kantówki mają 
prostokątny  przekrój poprzeczny, który nie pozwala na ich 
toczenie się.

Zastosowanie
Pod żelbetowe prefabrykaty, pojedyncze rury, pakiety rur, 
profile stalowe, maty zbrojeniowe i inne elementy nie nadające 
się do paletowania.

Maksymalne obciążenie Regupol® 7210 LS plus
250 t/m² = 2,50 N/mm² (przy grubości 8 mm)

Współczynniki tarcia ślizgowego μD
Strona 3 (Regupol® 7210 LS plus)

Materiał
mata antypoślizgowa na bazie SBR/NBR, Kantówki

Kolor Regupol® mata antypoślizgowa
czarny z zielonymi, jasnozielonymi i żółtymi elementami 

Ciężar Regupol® RHM
ok. 10 kg

Odporność na działanie temperatury Regupol® 7210 LS plus
- 40 °C do + 120 °C

Okres trwałości
Do wystąpienia pęknięć, dziur, zgniotów, kontaktu z olejem, 
paliwami, chemikaliami itp. Maty antypoślizgowe Regupol® 
7210 LS plus nadają się do wielokrotnego stosowania, aż do 
ich zużycia się według kryteriów instytutu VDZ Dortmund.

Odporność
Promienie ultrafioletowe, chlorek sodu, słabe kwasy i ługi 
(pęcznienie przy działaniu węglowodorów, np. olejów, paliw 
itp.)

Czyszczenie
Trzepanie, odkurzanie, mycie, ewentualnie użycie myjki 
wysokociśnieniowej

Utylizacja
Zgodnie z kodem odpadu 200301 (wg EAK) może być bezpro-
blemowo usuwana wraz ze śmieciami domowymi.

Forma dostawy
pojedyncze elementy, na zamówienie

Wymiary
Kantówka: 2.380 x 100 x 60 mm 

Mata antypoślizgowa Regupol®
2.380 x 100 x 8 mm
Na życzenie dostępne także inne formaty. 
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Ochraniacze pasów Regupol®

Dolna powierzchnia ochraniaczy pasów Regupol® wykonana jest z 
wytrzymałych mat antypoślizgowych Regupol®.

Ochraniacze pasów Regupol® chronią pasy mocujące przed 
przedwczesnym zniszczeniem przez ostre krawędzie, a także 
chronią ładunek przed jego uszkodzeniem. Ochraniacze pasów 
Regupol® zapewniają, że podczas napinania pas mocujący 
przesuwa się nad ładunkiem w miejscu obu krawędzi oraz, 
że siły naciągu pasa rozkładają się równomiernie. Ich dolna 
powierzchnia wykonana jest z trwałego, antypoślizgowego 
materiału Regupol®. Górna powierzchnia pokryta jest tkaniny 
specjalne.

Materiał
trwały, zwiększający tarcie i odporny na ściskanie 
materiał antypoślizgowy Regupol® z tkaniny specjalne.

Utylizacja
Zgodnie z kodem odpadu 200301 (wg EAK) można bezprob-
lemowo usuwać wraz z innymi odpadami.

Zalety
– szybkie i proste mocowanie
– bez konieczności nawlekania na pas
– dolna powier–zchnia wykonana z oryginalnej maty   

antypoślizgowej Regupol®
– lepszy współczynnik przenoszenia siły K
– elastyczne, optymalnie dopasowują się do każdego   

ładunku

Ochraniacze pasów Regupol® zakłada się przy pomocy tylko 
kilku ruchów.
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Wybór odpowiedniej maty antypoślizgowej zależy od jej 
obciążenia maksymalnego. Niniejszy diagram prezentuje 
obciążenia maksymalne trzech mat antypoślizgowych 
Regupol®.

Na podstawie VDI 2700, strona 15, maksymalne obciążenie 
mat antypoślizgowych powinno być tak dobrane, aby nie 
przekraczało odkształcenia 30 %  grubości materiału.

Maksymalne obciążenie

Regupol® 7210 LS plus

Regupol® 9510 RHS plus

Regupol® 1000 LSE

250 t/m²
2,50 N/mm²
przy grubości 8 mm

300 t/m²
3,00 N/mm²
przy grubości 8 mm

630 t/m²
6,30 N/mm²
przy grubości 8 mm

T U L
OL

Maty antypoślizgowe Regupol® podlegają kontrolom 
przeprowadzanym przez:
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Regupol® easy LaSi Software to darmowe oprogramowanie do 
wyliczania zabezpieczenia ładunku. Nowe oprogramowanie 
uwzględnia cztery metody zabezpieczenia ładunku, dokonuje 
obliczeń szybko i w nieskomplikowany sposób, umożliwia 
również udokumentowanie wyników obliczeń. Korzystanie z 
oprogramowania jest darmowe. Dostęp do programu możliwy 
jest przez stronę internetową www.regupol-easycargosec.de. 
Pobranie oprogramowania nie jest konieczne. Użytkownik 
podaje potrzebne dane bezpośrednio na interaktywnej stronie 
internetowej, a wynik pojawia się od razu. Regupol® easy LaSi 
Software dostępne jest w językach niemieckim, angielskim, 
francuskim, polskim, czeskim, duńskim, węgierskim i włoskim. 
W przyszłości planowane jest uruchomienie kolejnych wersji 
językowych.

Cztery metody zabezpieczenia ładunku

Regupol® easy LaSi przeprowadza obliczenia dla 
następujących metod zabezpieczenia ładunku:
– mocowanie opasaniem z lub bez zabezpieczenia 

kształtowego
–  nałożenie czołowe w połączeniu z bocznym mocowaniem 

opasaniem
–  mocowanie ukośne diagonalne
–  mocowanie ukośne proste

Wyniki obliczeń

Program potwierdza prawidłowość zabezpieczenia ładunku 
lub wyświetla ostrzeżenia albo propozycje korekty przy 
niewystarczającym zabezpieczeniu ładunku.

Wyniki obliczeń można zapisać i wydrukować w formie 
protokołu. Protokół pełni rolę wskazówki podczas pracy dla 
osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie ładunku, może 
również być dla kierowcy środkiem służącym budowaniu 
 zaufania podczas kontroli drogowej.

Poszczególne wyniki obliczeń można zapisać wraz z 
odpowiadającym im protokołem i wywołać później w 
 przypadku takiego samego lub podobnego rodzaju transportu 
oraz szybko zaktualizować lub zmodyfikować. Prawidłowość 
wyników obliczeń została sprawdzona i potwierdzona przez 
niezależnego biegłego.

Regupol® easy LaSi Software

Strona startowa Regupol® easy LaSi Software na 
www.regupol-easycargosec.eu. Pobranie programu nie jest konieczne.

Cztery metody zabezpieczenia ładunku używane w programie.

Dane do protokołu programu.

www.regupol-
easycargosec.

eu 
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Karta Regupol® easy LaSi dokonuje wyliczeń  zabezpieczenia 
statycznej jednostki ładunkowej z wykorzystaniem mat 
antypoślizgowych Regupol® w odniesieniu do dwóch metod:
– sposobu mocowania opasaniem
– sposobu mocowania ukośnego diagonalnego

Za pomocą karty można łatwo i szybko wyliczyć liczbę lub 
potrzebną siłę mocowania pasów mocujących.  Karta  Regupol® 

easy LaSi wyposażona jest również w miarkę do  mierzenia 
kąta mocowania, dzięki czemu określenie kąta pasów 
mocujących również jest łatwiejsze. Graficzna  prezentacja 
maksymalnego obciążenia mat antypoślizgowych  Regupol® 
pomaga podjąć decyzję odnośnie wyboru optymalnej 
wielkości i grubości mat, przy równocześnie jak najlepszym 
 zabezpieczeniu ładunku. Poręczny format karty ułatwia jej 
zabranie w drogę, a prosty opis umożliwia jej samodzielne 
zastosowanie przez każdego.

Karta Regupol® easy LaSi

Widok szczegółowy karty Regupol® easy LaSi.
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Na życzenie firma BSW przesyła wszystkim klientom 
 karty identyfikacyjne dla mat antypoślizgowych  Regupol®. 
Zaświadczają one oryginalność stosowanych mat 
antypoślizgowych (oznakowanie przy pomocy kolorów) i 
podają ich najważniejsze parametry techniczne. 

Kierowca ma przy sobie kartę identyfikacyjną i okazuje ją 
podczas kontroli. Materiały do pobrania na stronie   
www.bsw-maty-antyposlizgowe.pl

Posiadając protokół zabezpieczenia ładunku generowany przez 
program Regupol® easy LaSi na www.regupol-easycargosec.eu, 
każdy kierowca którego transport zabezpieczony jest matami 
antypoślizgowymi Regupol® może podczas kontroli drogowej 
potwierdzić, że zastosowane zostały wszystkie konieczne 
 sposoby zabezpieczenia ładunku.

Instrukcja użytkowania
BSW udostępnia wszystkim klientom instrukcję właściwego 
użytkowania mat antypoślizgowych Regupol®. Poza ważnymi 
ogólnymi wskazówkami instrukcja opisuje również, na jakie 
kryteria i środki zaradcze należy zwracać uwagę przy wyborze 
mat antypoślizgowych Regupol®. Zawiera również informacje 
odnośnie właściwej pielęgnacji i czyszczenia mat oraz dane 
techniczne. Pełną instrukcję użytkowania można pobrać na 
naszej stronie internetowej: www.bsw-maty-antyposlizgowe.pl.

Karta identyfikacyjna produktu
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Doradztwo w kwestii zabezpieczania ładunku: 

Tel. +49 2751 803-260

Obliczanie zabezpieczenia ładunku

www.regupol-easylasi.de

Ta strona internetowa umożliwia obliczenia dla wszystkich 
powszechnie stosowanych metod zabezpieczeń ładunku oraz 
generuje protokół właściwy dla danego rodzaju transportu w 
celu okazania go podczas kontroli drogowej. 

Najważniejsze właściwości techniczne mat antypoślizgowych 
Regupol® górują wyraźnie nad minimalnymi wymogami 
według VDI 2700, strona 15. Tymi wymaganiami są: 

Min. wydłużenie przy zerwaniu 60 % 
Min. wytrzymałość na rozciąganie σM 0,6 N/mm2

Współczynnik tarcia  ok. µD 0,60, w zależności od 
współpracującego materiału

Pozostałe właściwości to: 

Odporność temperaturowa - 40° C do + 120° C
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe
Odporność na chlorek sodu
Odporność na słabe kwasy i zasady

Przeliczanie niutona na metr kwadratowy na kilogram na 
jednostkę powierzchni

1,00 N/mm2  = 0,102 kg/mm2

  = 10,20 kg/cm2

  = 1.020 kg/dm2

  = 102.000 kg/m2

Maksymalne obciążenia mat antypoślizgowych Regupol® 
definiuje się przez warunek, że ładunek nie może 
spowodować odkształcenia maty więcej niż 30%. 

4. Ważne dane techniczne 5. Doradztwo i informacja

Regupol® 

Regupol® Maty antypoślizgowe

Regupol® 7210 LS plus

Regupol® 9510 RHS plus

Regupol® 1000 LSE 
jako mata do transportu 
ciężkich ładunków

250 t/m2

2,50 N/mm2

przy grubości 8 mm

300 t/m2

3,00 N/mm2

przy grubości 8 mm

630 t/m2

6,30 N/mm2

przy grubości 8 mm
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Regupol® Maty antypoślizgowe

Określeniem fachowym dla mat antypoślizgowych jest 
„Materiał hamujący poślizg (RHM)”. Określenie to informuje, 
że materiał nie zapobiega całkowicie przemieszczaniu się 
ładunku, lecz jedynie to przemieszczanie może hamować. 
Materiał hamujący poślizg należy do tzw. środków 
zabezpieczania ładunku. 

Podstawowym warunkiem do zainstalowania mat 
antypoślizgowych Regupol® jest dokładna pozamiatana 
powierzchnia załadunkowa. Maty antypoślizgowe 
Regupol® posiadają pewien określony udział przestrzeni 
pustej. W ten sposób charakteryzują się znaczną zaletą w 
stosunku do innych typów mat poślizgowych z zamkniętymi 
powierzchniami foliowymi, gdyż przyjmują mniejszą ilość 
brudu. Jednakże i tutaj zanieczyszczona powierzchnia 
ładunkowa może pogorszyć właściwości hamowania 
poślizgu. 

Działania związane z zabezpieczaniem ładunku powinny 
planować i realizować wyłącznie wykwalifikowane osoby. 
Podstawę stanowi najpierw plan rozłożenia ładunku przy 
uwzględnieniu ciężaru i lokalizacji jego środka ciężkości, 
powierzchnia przylegania oraz nacisk powierzchniowy, 
a także wymiar mat antypoślizgowych itp. Należy się 
spodziewać współczynnik tarcia mat antypoślizgowych na 
poziomie µ 0,6, również i wtedy, gdy przy wielu matach jest 
on wyższy. 

Następnie, przy planowaniu zabezpieczenia ładunku należy 
ustalić optymalną metodę zabezpieczania. Decydującą 
pomocą do obliczeń i przewidywania działań zabezpieczania 
ładunku oferuje oprogramowanie, które jest dostępne na 

www.regupol-easylasi.de 

Przy jego pomocy można dla każdego typu transportu sporządzić 
protokół i wręczyć go kierowcy i w razie kontroli drogowej 
udokumentować prawidłowość zabezpieczenia ładunku.

Prosimy wybrać wielkość mat antypoślizgowych Regupol® 
tak, aby były dobrze widoczne. Wartością zalecaną jest min. 
wystawanie na każdą stronę po 10 mm. Ułatwia to kontrolę i 
zapewnia, że znajdujący się na macie ładunek zostanie lepiej 
w nią wciśnięty. 

Ważne: Prosimy zwymiarować matę antypoślizgową 
Regupol® tak, aby było zapewnione, że ładunek nie ma 
styczności z gołą powierzchnią ładunkową (brak tzw. 
tarcia mieszanego). Wielość należy dobrać tak, aby pod 
obciążeniem maksymalnym wystąpiłomają one zatem 

Czyszczenie mat antypoślizgowych Regupol® realizuje się 
przez wytrzepanie, wyczyszczenie odkurzaczem, w razie 
potrzeby umycie myjką wysokociśnieniową.

Regupol® można bezproblemowo usuwać wraz z odpadami 
komunalnymi według kodu odpadu 070299 według EAK 
przy uwzględnieniu przepisów miejscowych.

jeszcze 70% swej wyjściowej grubości. Prosimy mieć na 
uwadze wytyczne w kwestii obciążeń maksymalnych mat 
antypoślizgowych Regupol® (patrz strona 2).

Ładunku nie wolno w żadnym wypadku zabezpieczać tylko 
matami antypoślizgowymi, gdyż grozi niebezpieczeństwo 
jego przewrócenia. Dodatkowe działania, a więc najczęściej 
pasy zaciskowe muszą zapewnić to, w każdej sytuacji 
podczas jazdy, a więc przy hamowaniu, manewrowaniu 
lub ruchach pionowych ładunku muszą zapewniać kontakt 
ładunku z matą antypoślizgową. 

Przed położeniem używanych mat antypoślizgowych prosimy 
sprawdzić, czy nie wykazują usterek. Zaliczają się do nich w 
szczególności: 

• Pęknięcia
• Odkształcenia trwałe i ślady odcisków
• Wyłupane obszary materiału
• Miejsca zmiażdżone
• Uszkodzenia spowodowane substancjami agresywnymi
• Zestarzenie
• Zanieczyszczenie obniżające skuteczność działania

Podczas kontaktu z chlorkiem sodu lub słabymi kwasami 
i zasadami, maty antypoślizgowe Regupol® należy przed 
ponownym użyciem wypłukać w wodzie i skontrolować pod 
względem zanieczyszczeń. 

Jakie maty antypoślizgowe Regupol® stosować do jakiego 
transportu?

Regupol® 7210 LS plus  do wszystkich powszechnie 
stosowanych typów transportu

Regupol® 9510 RHS plus  do wszystkich 
transportowanych towarów, 
które są czułe na zafarbowanie 

Regupol® 1000 LSE  do transportu ciężkiego, 
transportu odkrytego transportu 
otwartego i ciężkiego w 
warunkach mrozu

1. Uwagi ogólne

2. Zastosowanie mat antypoślizgowych Regupol® 
3. Czyszczenie i usuwanie

1
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Ośrodkom szkolenia kierowców oraz innym centrom szko-
leniowym firma BSW udostępnia teczki z następującymi 
materiałami szkoleniowymi:

– kartą easy LaSi 
–  książką o zabezpieczeniu ładunku
–  różnymi wzornikami produktów
–  informacjami o produktach
–  wizytówkami

Zalecenie dotyczące załadunku
Na stronie internetowej www.bsw-maty-antyposlizgowe.pl 
firma BSW oferuje swoim klientom pobranie czterech zaleceń 
dotyczących załadunku następujących produktów:
–  zalecenie dotyczące załadunku stojących zwojów papieru
–  zalecenie dotyczące załadunku rur i prętów stalowych
–  zalecenie dotyczące załadunku zwojów lub bednarek na 

paletach, wolnostojących
–  zalecenie dotyczące załadunku zwojów lub kręgów w 

coilmuldzie
W niniejszych zaleceniach dotyczących różnych rodzajów 
załadunku opisane są np. wymagania odnośnie pojazdu, 
powierzchni ładunkowej, punktów mocowania zabezpieczenia 
ładunku, siły tarcia itd. Zdjęcia, ilustracje i przykłady obliczeń 
dostarczają dalszych informacji.

Dokumenty szkoleniowe

cx = 0,8

μD = 0,3 (bez maty antypoślizgowej)

sinα = 1

FG = 20.000 daN

K = 1,5

W zależności od rodzaju ładunku należy zastosować pojazd 
z odpowiednim nadwoziem i urządzeniami mocującymi. 
Powierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie 
sucha. Obciążalność podłogi ładunkowej musi być 
wystarczająca i w razie potrzeby należy ją potwierdzić.

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny być 
tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać obciążenie (siła 
rozciągająca). Należy przestrzegać danych producenta.

Niniejsze zalecenie dotyczące załadunku jest typowym 
przykładem skuteczności stosowania mat antypoślizgowych 
Regupol®, pozwalających na zmniejszenie liczby potrzeb-
nych pasów mocujących.

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami, np. papierowy zwój i podłoga samochodu:

według VDI 2700, arkusz 9, μ = 0,3.

Stojące zwoje papieru są z reguły mocowane do ściany 
czołowej pojazdu. Dodatkowo stosuje się pasy mocujące, 
które przy zastosowaniu mechanizmów zapadkowych można 
naciągać z siłą o wartości do 500 daN.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że zabezpieczenie ładunku przy 
podanej wartości współczynnika tarcia (μ=0,3) w większości 
przypadków nie jest wystarczające.

Istotna wskazówka: Zwoje papieru należy przymocować 
dodatkowo przy pomocy pasów także przy uwzględnieniu 
wytrzymałości ściany czołowej oraz przy założeniu, że 
połączenie ładunku ze ścianą czołową jest całkowicie skute-
czne. Należy to zrobić nawet wtedy, gdy z obliczeń wynika, 
że przy zastosowaniu mat antypoślizgowych Regupol® takie 
dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. W każdym 
przypadku trzeba bowiem uwzględnić działanie pionowych 
sił dynamicznych oraz możliwość wywrócenia się zwojów. 

  FT = 22.213 daN

Bez użycia mat antypoślizgowych, przy naciągu 500 daN na 
każdy pas mocujący potrzebnych jest 45 pasów mocujących.

Jeżeli zastosuje się maty antypoślizgowe i przez to 
podwyższy współczynnik tarcia ślizgowego do wartości 
μ=0,6, to liczba potrzebnych pasów mocujących zmniejszy 
się do 9.

Siła naciągu: FT = (cx - μD)     FG

Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Punkty mocowania ładunku

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Zalecenie dotyczące załadunku stojących zwojów papieru

Maty antypoślizgoweRegupol® 

Przykład obliczeniowy: Zabezpieczenie stojących zwojów 
papieru bez uwzględnienia wytrzymałości ściany czołowej

 μD · sinα    K
·

Siła naciągu: FT = (0,8 - 0,3)     20.000

 0,3 · 1  1,5
·

Maty antypoślizgowe muszą mieć 
co najmniej szerokość 150 mm 
i grubość 3 mm. Długość maty 
zależy od średnicy zwoju. Maty 
antypoślizgowe należy ułożyć pod 
zwojami papieru tak, aby ok. 1 cm 
maty wystawał na zewnątrz. cx = 0,8

μD = 0,3 (bez maty antypoślizgowej)

sinα = 1

FG = 20.000 daN

K = 1,5

W zależności od rodzaju ładunku należy zastosować pojazd 
z odpowiednim nadwoziem i urządzeniami mocującymi. 
Powierzchnia ładunkowa musi być zamieciona i możliwie 
sucha. Obciążalność podłogi ładunkowej musi być 
wystarczająca i w razie potrzeby należy ją potwierdzić.

Punkty mocowania ładunku na pojeździe muszą odpowiadać 
normie DIN EN 12640. Musi być zapewniona wystarczająca 
ilość punktów mocujących. Punkty mocowania powinny być 
tak rozmieszczone, aby mogły wytrzymać obciążenie (siła 
rozciągająca). Należy przestrzegać danych producenta.

Niniejsze zalecenie dotyczące załadunku jest typowym 
przykładem skuteczności stosowania mat antypoślizgowych 
Regupol®, pozwalających na zmniejszenie liczby potrzeb-
nych pasów mocujących.

Wielkość siły tarcia przeciwdziałającej przesuwaniu się 
ładunku zależy od siły ciężkości działającej na ładunek 
oraz od wartości współczynnika tarcia pomiędzy danymi 
materiałami, np. papierowy zwój i podłoga samochodu:

według VDI 2700, arkusz 9, μ = 0,3.

Stojące zwoje papieru są z reguły mocowane do ściany 
czołowej pojazdu. Dodatkowo stosuje się pasy mocujące, 
które przy zastosowaniu mechanizmów zapadkowych można 
naciągać z siłą o wartości do 500 daN.

Należy tutaj zwrócić uwagę, że zabezpieczenie ładunku przy 
podanej wartości współczynnika tarcia (μ=0,3) w większości 
przypadków nie jest wystarczające.

Istotna wskazówka: Zwoje papieru należy przymocować 
dodatkowo przy pomocy pasów także przy uwzględnieniu 
wytrzymałości ściany czołowej oraz przy założeniu, że 
połączenie ładunku ze ścianą czołową jest całkowicie skute-
czne. Należy to zrobić nawet wtedy, gdy z obliczeń wynika, 
że przy zastosowaniu mat antypoślizgowych Regupol® takie 
dodatkowe zabezpieczenie nie jest potrzebne. W każdym 
przypadku trzeba bowiem uwzględnić działanie pionowych 
sił dynamicznych oraz możliwość wywrócenia się zwojów. 

  FT = 22.213 daN

Bez użycia mat antypoślizgowych, przy naciągu 500 daN na 
każdy pas mocujący potrzebnych jest 45 pasów mocujących.

Jeżeli zastosuje się maty antypoślizgowe i przez to 
podwyższy współczynnik tarcia ślizgowego do wartości 
μ=0,6, to liczba potrzebnych pasów mocujących zmniejszy 
się do 9.

Siła naciągu: FT = (cx - μD)     FG

Wymagania odnośnie pojazdu i powierzchni 
ładunkowej

Punkty mocowania ładunku

Przesunięcie ładunku, siła tarcia, zabezpieczenie 
ładunku

Zalecenie dotyczące załadunku stojących zwojów papieru

Maty antypoślizgoweRegupol® 

Przykład obliczeniowy: Zabezpieczenie stojących zwojów 
papieru bez uwzględnienia wytrzymałości ściany czołowej

 μD · sinα    K
·

Siła naciągu: FT = (0,8 - 0,3)     20.000

 0,3 · 1  1,5
·

Maty antypoślizgowe muszą mieć 
co najmniej szerokość 150 mm 
i grubość 3 mm. Długość maty 
zależy od średnicy zwoju. Maty 
antypoślizgowe należy ułożyć pod 
zwojami papieru tak, aby ok. 1 cm 
maty wystawał na zewnątrz.

Zalecenie dotyczące załadunku stojących 
zwojów papieru.

Materiały szkoleniowe dla ośrodków szkolenia kierowców.

http://www.bsw-regupol.pl
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Maty antypoślizgowe Regupol® są oznakowane przy  pomocy 
kolorów w sposób wykluczający pomyłkę. Zastrzeżone 
oznakowanie przy pomocy żółtych i zielonych lub czerwo-
nymi elementów wskazuje na to, że mamy do czynienia z 
oryginalną matą antypoślizgową Regupol®. Dzięki temu po-
mylenie wyników badań z wynikami mat innych producentów 
albo ich celowa zamiana są wykluczone. Tylko oryginalne 
maty antypoślizgowe Regupol® posiadają takie oznakowa-
nie przy pomocy kolorów. Struktura mat antypoślizgowych 
Regupol® składa się z włókien gumowych. Maty te przez-
naczone są szczególnie do transportu ciężkich elementów, 
ładunków z ostrymi krawędziami, stalowych i wiórowych 
płyt, mat zbrojeniowych oraz papieru. Szczególną zaletą mat 
antypoślizgowych Regupol® jest ich wysoka porowatość. 
Materiał wchłania zanieczyszczenia, wilgoć itp. znajdujące 
się na powierzchni ładunkowej, co zapobiega zmniejszaniu 
tarcia. Ta właściwość odróżnia maty antypoślizgowe od 
mat foliopodobnych i innych materiałów antypoślizgowych 
o gładkich powierzchniach. Maty antypoślizgowe Regupol® 
nadają się do wielokrotnego stosowania.

Badania dla różnych zestawów materiałów

Każdy zestaw materiałów (powierzchnia ładunkowa, mata 
antypoślizgowa i ładunek) charakteryzuje się innymi parame-
trami związanymi z tarciem ślizgowym. Wartości wskaźników 
mat antypoślizgowych Regupol® podane zostały dla najbard-
ziej powszechnych zestawów materiałów. Naszym klientom 
oferujemy również możliwość wyznaczenia w laboratorium 
wartości współczynnika tarcia ślizgowego wybranej maty 
antypoślizgowej Regupol® dla innych zestawów materiałów.

Cechy jakościowe

Wartość współczynnika tarcia ślizgowego maty antypoślizgowej Regupol® dla 
danych zestawów materiałów wyznaczana jest we własnym laboratorium (góra 
lub spód).

Oznakowanie kolorystyczne oryginału: zdjęcie z lewej: Regupol® 7210 LS 
plus, kolor zielony-zielony-żółty. Zdjęcie z prawej: Regupol® 1000 LSE, kolor 
czerwony.



Regupol® Maty antypoślizgowe

1,0 G oznacza siłę ciężkości działającą na ładunek. Siły 
działające podczas transportu mogą osiągać do 80% tej 
wartości (transport drogowy).

Siłę tarcia, która wraz z siłą zabezpieczenia chroni ładunek 
przed przesunięciem, można zwiększyć przy pomocy mat 
antypoślizgowych. Dobra mata antypoślizgowa może 
zwiększyć o 60% i więcej bezpieczeństwo ładunku. Pomimo 
tego nie można rezygnować z mocowania pasami lub innego 
sposobu zamocowania ładunku.

Siły działające podczas transportu

Podczas transportu morskiego zabezpieczenie odpowiada dwukrotnej wadze 
ładunku.

Podczas transportu drogowego zabezpieczenie ładunku musi przejmować siły 
osiągające wartości do 80% wagi ładunku.

Podczas transportu szynowego działają znacznie większe siły. Zabezpieczenie 
ładunku musi odpowiadać czterokrotnej wadze ładunku.

1.0 g

0.8 g

0.5 g

0.5 g

0.5 g

do 0,4 g

do 0,4 g

do 0,8 g

do 2,0 g

do 0,8 g

do 4,0 g
KLV 1,0 g

do 4,0 g
KLV 1,0 g

do 0,3 g

do 0,5 g

do 0,5 g

Prawidłowe zabezpieczenie ładunku: maty antypoślizgowe zostały zaznaczone 
kolorem czerwonym.
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Niebezpieczeństwa wynikające z nieprawidłowego zabezpieczenia 
ładunku są często lekceważone. Siły bezwładności działające 
w normalnych sytuacjach podczas ruchu drogowego osiągają 
prawie wartość wagi samego ładunku. Siłę tarcia FF maty 
antypoślizgowej, przeciwdziałającą przesuwaniu się ładunku, 
można opisać fizycznie w następujący sposób:

FF	 =	μ	·	FG

FG	 =	siła	ciężkości

μ	 =	współczynnik	tarcia	ślizgowego

m	 =	masa

g	 =	przyspieszenie	ziemskie

FG				 =	m	·	g

Różnica pomiędzy siłą masową FM i siłą tarcia FF oznaczana 
jest jako siła zabezpieczenia FR:

FR = Fx,y - FF

 
Siła zabezpieczenia FR to siła, która musi zostać przejęta 
przez urządzenia mocujące.

Przy prawidłowym zabezpieczeniu ładunku osiągnięta jest 
równowaga sił działających podczas jazdy.

Ładunek jest zabezpieczony wystarczająco, jeżeli suma siły 
tarcia FF i siły zabezpieczenia FR jest przynajmniej tak duża, 
jak siła masowa FM. 

Wartość siły tarcia można zwiększyć przy pomocy mat 
antypoślizgowych, a siłę zabezpieczenia przy pomocy pasów 
i innych urządzeń mocujących.

Ponieważ podczas hamowania samochodu ciężarowego siła 
masowa działająca do przodu osiąga wartość 80% wagi 
ładunku (0,8 g), musi on zostać odpowiednio zabezpieczony.

Zabezpieczenie	ładunku	
=	siła	tarcia	+	siła	zabezpieczenia

Ładunek musi być zabezpieczony przy uwzględnieniu 
 normalnych warunków transportu, a nie na ewentualność 
wypadku drogowego. Normalny transport obejmuje takie 
 czynniki, jak pełne hamowanie, gwałtowny manewr omijania 
oraz zła  nawierzchnia drogi.

Podczas normalnej jazdy mogą wystąpić następujące siły:
 
– W	kierunku	jazdy	maksymalnie	0,8	g,	co	odpowiada	
			 80%	wagi	ładunku.
  
–	 	W	kierunku	bocznym	maksymalnie	0,5	g,	co	odpowiada	
			 50%	wagi	ładunku.

–	 	W	kierunku	przeciwnym	do	kierunku	jazdy	maksymalnie	
			 0,5	g,	co	odpowiada	50%	wagi	ładunku. 

Przykład:	Wyznaczenie	siły	naciągu	przy	zastosowaniu	mat	
antypoślizgowych	oraz	bez	ich	użycia

Siły	bezwładności	działające	podczas	transportu

cx = 0,8

μD = 0,2 (bez maty antypoślizgowej)

sinα = 1

FG = 10.000 daN

K = 1,5

  FT = 19.999,98 daN

Bez użycia mat antypoślizgowych, przy naciągu 500 daN na 
każdy pas mocujący potrzebnych jest 40 pasów mocujących.

Jeżeli zastosuje się maty antypoślizgowe i przez to 
podwyższy współczynnik tarcia ślizgowego do wartości 
μ=0,6, to liczba potrzebnych pasów mocujących zmniejszy 
się do 5.

Siła naciągu:  FT = (cx - μD)     FG

Siła naciągu:  FT = (0,8 - 0,2)     10.000

 0,2 · 1  1,5
·

 μD · sinα    K
·
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Koszty przy zastosowaniu mat antypoślizgowych

8 pasów mocujących 
(4 na transport x 2 zamówienia rocznie)
= 80 Euro: 240 dni = 0,33 Euro na transport

Maty antypoślizgowe 
= 10 Euro na samochód ciężarowy na 
przeciętnie 4 transporty 
= 2,50 Euro na transport

Rozłożenie mat antypoślizgowych 1 minuta na 
transport przy kosztach robocizny 35 Euro na godzinę
= 0,60 Euro

Napięcie jednego pasa 2 minuty
= przy 4 pasach 8 minut na transport
przy kosztach robocizny 35 Euro na godzinę
= 4,67 Euro na transport

8 kątowników x 2 rocznie 
= 16 kątowników
= 16 Euro rocznie: 240 dni 
= 0,07 Euro na transport

Koszt jednego transportu 

x 10 transportów dziennie   =

x 240 dni    =

Zmniejszenie kosztów dzięki zastosowaniu mat antypoślizgowych
Przykład: ładunek 7 500 kg, wolno stojący na powierzchni 
ładunkowej (podłoże z nadrukiem sitowym, współczynnik 
tarcia ślizgowego ok. μ 0,3) przy 10 załadunkach samochodu 
ciężarowego dziennie / 240 transportów rocznie.

Bez użycia mat antypoślizgowych, przy naciągu 500 daN na 
każdy pas mocujący potrzebnych jest 17 pasów mocujących. 

Jeżeli zastosuje się maty antypoślizgowe i przez to podwoi 
współczynnik tarcia ślizgowego do wartości µ=0,6, to liczba 
potrzebnych pasów mocujących zmniejszy się do 4.

Porównanie

Koszty bez zastosowania mat antypoślizgowych

34 pasy mocujące 
(17 na transport x 2 zamówienia rocznie)
= 340 Euro : 240 dni = 1,42 Euro na transport

Napięcie jednego pasa 2 minuty
= przy 17 pasach 34 minuty na transport
przy kosztach robocizny 35 Euro na godzinę
= 19,83 Euro na transport

34 kątowniki x 2 rocznie 
= 68 kątowników
= 68 Euro rocznie: 240 dni  
= 0,28 Euro na transport

Koszt jednego transportu 

x 10 transportów dziennie  =  

x 240 dni    =

1,42 0,33

2,50

0,60

4,67

0,07

8,17

81,70

19.608

19,83

0,28

21,53

215,30

51.672

EUR rocznie

Oszczędności przy zastosowaniu mat 
antypoślizgowych: ok.  

ok. 32.000 Euro rocznie.

EUR rocznie
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W przypadku nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku może 
dojść do przesunięcia ładunku, co może prowadzić do ciężkich 
szkód materialnych i wypadków z udziałem ludzi. Podczas 
transportu działają bowiem siły (przyśpieszanie, hamowanie, 
siły odśrodkowe oraz wstrząsy) osiągające prawie wartość wagi 
samego ładunku.

Ładunek może na przykład przebić ścianę czołową  samochodu 
ciężarowego i zranić, a nawet spowodować śmierć  kierowcy. 
Także rozładunek przesuniętego towaru wiąże się z 
niebezpieczeństwem. Często zdarza się, że ładunek spada 
z pojazdu i powoduje zagrożenie dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Oprócz tego niewłaściwie zabezpieczony 
ładunek często sam zostaje uszkodzony. W samych  Niemczech 
straty z tego tytułu sięgają rzędu kilkuset milionów euro 
rocznie.  Szacuje się, że niewłaściwie zabezpieczony ładunek 
jest przyczyną około 20% wszystkich wypadków w ramach 
 transportu ciężkiego.

Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia ładunku
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Podstawa prawna

§ 22 Ustęp 1 niemieckiego Kodeksu drogowego (StVO) 
Ładunek łącznie z urządzeniami służącymi do jego 
 zabezpieczenia, jak również urządzenia załadunkowe należy 
załadować i zabezpieczyć tak, żeby nawet w przypadku 
pełnego hamowania lub nagłego manewru omijania nie 
mogły się one przesuwać, przewracać, obracać, spadać ani 
powodować niepotrzebnego hałasu. Należy przy tym stosować 
powszechnie uznane reguły techniczne.

§ 23 niemieckiego Kodeksu drogowego (StVO)
Kierujący pojazdem jest odpowiedzialny za to, żeby jego 
widoczność [...] nie była ograniczona przez [...] ładunek, 
urządzenia lub stan pojazdu. Musi zadbać o to, żeby  pojazd, 
pociąg lub zespół pojazdów, jak również ładunek [...] 
odpowiadał odpowiednim przepisom i żeby bezpieczeństwo 
pojazdu nie ucierpiało w wyniku jego załadunku.

§ 31 Ustęp 2 niemieckiej Ustawy o dopuszczeniu osób i 
pojazdów do ruchu drogowego (StVZO)
Posiadacz pojazdu nie może zlecić lub dopuścić do uruchomienia 
pojazdu, jeżeli jest mu wiadome lub  powinno mu być wiadome, 
że [...] załadunek [...] nie został  przeprowadzony zgodnie 
z przepisami lub jeżeli bezpieczeństwo pojazdu w ruchu 
 drogowym może zostać przez ten ładunek zagrożone.

Przedsiębiorca dopuszcza się naruszenia przepisów StVZO, 
jeżeli zaniechał wyposażenia pojazdu w środki pomocnicze 
niezbędne do zabezpieczenia ładunku.

§ 412 Ustęp 1 niemieckiego Kodeksu handlowego (HGB)
O ile z uwarunkowań lub zwyczajów ruchu drogowego nie 
wynika nic innego, nadawca jest zobowiązany do załadunku 
towaru, do jego zabezpieczenia i prawidłowego zamocowania 
(załadunek) oraz do jego rozładowania w sposób zapewniający 
bezpieczny transport ładunku. Przewoźnik jest zobowiązany 
do załadunku towaru w sposób zapewniający bezpieczną 
eksploatację pojazdu.

 Przewoźnik

Nadawca

 Właściciel pojazdu

 Załadowca, kierowca

Zgodnie z § 412 (HGB) nadawca jest odpowiedzialny za 
załadunek towaru zapewniający bezpieczny transport 
ładunku.

Zgodnie z § 22 (StVO) załadowca i kierowca są odpowied-
zialni za zabezpieczenie ładunku.

Zgodnie z § 412 (HGB) przewoźnik jest odpowiedzialny za 
załadunek towaru zapewniający bezpieczną eksploatację 
pojazdu.

Zgodnie z § 31 (StVZO) właściciel pojazdu jest 
zobowiązany do odpowiedniego wyposażenia pojazdu.

Niemieckie prawo cywilne (HGB)

 Niemieckie prawo publiczne (StVO, StVZO)
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Uw contactpersoon bij BSW

BSW 
Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
Am Hilgenacker 24
57319 Bad Berleburg 
Niemcy 

tel. +49 2751 803-0
info@berleburger.de
www.berleburger.com

www. bsw-regupol.pl
www. bsw-maty-antyposlizgowe.pl

Regupol® 

www.
berleburger.

com

Informacje techniczne podane w dokumentach są wartościami 
orientacyjnymi. Podlegają one tolerancjom  produkcyjnym, 
których wielkość może być różna w zależności od rodzaju 
właściwości których dotyczą. Najbardziej aktualne informacje 
znajdują się na naszych stronach internetowych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za błędu w druku oraz błędy literowe.


