
IGURT - INTELLIGENT  
LASTSÄKRING



Det smarta lastsäkringssystemet visar spänningskrafterna på skärmen 
under spänningsprocessen, så att spännbanden enkelt kan fästas 
korrekt.

Rätt förspänningskraft övervakas kontinuerligt under körning. Om ett 
av spännbanden lossnar skickar iGurt ett varningsmeddelande till 
appen på förarens smartphone eller surfplatta. 

På detta sätt kan du transportera känsliga varor på ett mer tillförlitligt 
och säkert sätt och dra nytta av mindre skador på grund av alltför tät 
surring eller tippning av lasten. 

Med iGurt från BPW har du nu kontroll 
över din last, hela vägen!

IGurt

— 7,5 m gult spännband
— 9,5 m gult tätt band
— 50 mm bred
— Använd spår längs kanterna
— Kort eller lång spärr
— iGurt-enheten synkas till appen via Bluetooth. 
— Appanslutning Android - Ladda hem appen i Google play.
— iGurt-enheten synkas till appen via Bluetooth. 
— Appen kan användas som en fristående app eller integreras i en Telematik lösning.
— Endast säkert med Dolezych-surrband speciellt utvecklat för iGurt.

Appen visar attraktivitet i DaN. till 
exempel 750 DaN (= ca 750 kg)



Exempel nedan:

iGurt med ID-nr 02 har en spänning på 460 daN och är markerat med grönt.
iGurt med ID-nr 08 har 0 daN i spänning och är markerat i grått och används då antingen inte eller utan 
spänningseffekt.

iGurt med ID-nr 02 har en spänning på 120 daN och är markerat med rött. Larm utlöses i appen så att
föraren meddelas omedelbart.

Appen hittar automatiskt iGurt som du har aktiverat och visar tydligt hur 
många iGurt det finns och skapar automatiskt en egen flik för visning med 
ett unikt ID-nummer för varje iGurt.

Exempel till vänster:

iGurt med ID-nr 02 har en spänning på 560 daN och är markerad med en 
grön prick.
iGurt med ID-nr 08 har 0 daN i spänning och är markerad med en röd punkt.

Beskrivning Ant./set nr. Ant./set nr. Ant./set nr. Ant./set nr.

99.00.605.1.09 99.00.605.1.10 99.00.605.1.11 99.00.605.1.12

iGurt 1 1 1 1

Lång spännare 1 1   

Kort spännare   1 1

Spännband, 9.5m  1  1

Spännband, 7.5m 1  1  

iGurt set:
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