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Benamingen / Termen 
HMPE: High modulus polyethylene

(full name: UHMWPE ultra high molecular  
weight polyethylene)

WLL: Working Load Limit
SF: Safety Factor
CGBL: Calculated Grommet Breaking Load
EWL: Effective Working Length 
MBR / MBD: Minimum bending radius / 

Minumum bending diameter
NDT/DT: Non destructive testing / destructive testing

Definitie scherpe randen 
Wanneer we spreken van 
scherpe randen gebruiken 
we de algemene formule 
‘randradius < materiaaldikte 
van de hijsband’. Een scherpe 
rand betekent dus niet altijd 
een hoek zo scherp als een 
mes, maar ten opzichte van de 
buigradius van de hijsband.

Certainty
on the edge
Oer Hollandse degelijkheid
als de betrouwbare standaard
voor veilig en verantwoord
hijsen met de corner protectors van 
Enduro Softslings.

Kwetsbare draagpunten en hoeken, scherpe randen en gevoelige 
belasting vragen bescherming. Enduro Softslings Hoekbeschermers 
worden op de hijsband gebruikt ter bescherming van uw hijsmaterieel, 
de last en vooral uw mensen die ter plaatse werken. Het resultaat is een 
verhoogde veiligheid van de werkomgeving, een langere levensduur 
van uw stroppen of touwen en economische duurzaamheid.

Onze hoekbeschermers worden gemaakt in onze eigen fabriek in Ned-
erland. Dit betekent snelle levertijden en gecontroleerde kwaliteit. Daarbij 
kunnen de hoekbeschermers worden aangepast of ontworpen aan uw 
specifieke vereisten.

*Enduro Softslings hoekbeschermers zijn leverbaar 
in een standaard assortiment, maar ook op aanvraag
produceerbaar volgens aangepaste specifcaties.
Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.

Ons standaard assortiment*

Care and protect

Heavy duty HMPE is extreem bestand tegen 
slijtage, snijbeschadiging, perforaties en scheuren. 
Het beschermt uw hijsmaterieel en verbetert zo de 
duurzaamheid.

Met klittenbandsluitingen kunt u de beschermers 
eenvoudig aanbrengen en aanpassen. Snel en 
efficiënt. Onmisbaar wanneer veilig en adequaat 
handelen cruciaal is.

Hoekbeschermers kunnen ook worden gebruikt om 
het object of de gevoelige lading te beschermen 
tegen schade door staalkabels of kettingen of 
repeterende handelingen. 

De Enduro Softslings hoekbeschermers zijn 
samengesteld uit 2 lagen van 3 mm HMPE.
Dit maakt ze stevig en sterk, maar ze behouden 
hun felxibiliteit.

Enduro Softslings maakt gebruik van speciaal 
weefsel dat is ontwikkeld door jarenlange 
ervaring. Dit maakt onze hoekbeschermers 
maximaal bestand tegen snijbeschadiging en 
scheuren en verhoogt de veiligheid.

Gebruik hoekbeschermers om de veiligheid van uw 
lading en mensen te verzekeren bij de geringste 
kans op buigvermoeidheid, rek of lege holtes.

Width Length Qty fasteners

ESS-CP-80 80mm 250mm 2

ESS-CP-110 110mm 300mm 2

ESS-CP-130 130mm 300mm 2

ESS-CP-160 160mm 500mm 4

ESS-CP-190 190mm 190mm 4

ESS-CP-230 230mm 800mm 4

ESS-CP-290 290mm 800mm 4

ESS-CP-310 310mm 800mm 4
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