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KIM – Sperstangen  
op maat gemaakt
Voor iedere toepassing een KIM:

1.0  Faktor 4 

KIM 44 Profi
de flexibel inzetbare voor lichte bedrijfswagen

■	 rode knop  }  veilig ontgrendelen

■	groot verstelbereik  }  past in de meeste voertuigen

■	veerpakket bovenzijde  }  gegarandeerd veilig

KIM 55
sterk en licht

■	ergonomische hendel  }  voor eenvoudige bediening

■	 telescoop-functie  }  slechts 1 stang voor meerdere posities in uw voertuig noodzakelijk

■	ook horizontaal in te zetten  }  maximale flexibiliteit in gebruik

KIM 46
slank en stabiel

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen

■	met bedieningskoord  }  ergonomische bediening

■	 Indien gewenst met beschermhoes  }  geen beschadigde lading
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KIM – Sperstangen  
op maat gemaakt

gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers

Schuifzeilers

gesloten 
voertuig
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KIM 5x7
robuust en variabel

■	sterke rechthoekige hoofdbuis  }  meer blokkeerkracht voor zware toepassingen

■	 lange eindfitting onder  }  te gebruiken als hefboom

■	hoofdbuis met geïntegreerd Airlineprofiel   }  bouwsteen voor systemen

■	anti-draai fitting boven  }  ook voor ronde gaten rail

■	profi spanelement  }  ergonomisch en veilig

KIM 7x9
Sterk en uitneembaar

■	 robuust  }  bij iedere lading

■	ergonomisch verstelbaar  }  minimale fysieke belasting

KIM 4x4
vierkant en veelzijdig

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen 

■	anti-draaifitting boven  }  voor flexibele inzet in Airline- of ronde gaten rail

■	 nieuw Airline inschuifprofiel maakt vele toepassingen  }  mogelijk met gebruik

1.0  Faktor 4 

KIM – Sperstangen  
op maat gemaakt
Voor iedere toepassing een KIM:
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KIM 4x4
vierkant en veelzijdig

■	vrij configureerbaar  }  te gebruiken in alle gangbare voertuig- en railtypen 

■	anti-draaifitting boven  }  voor flexibele inzet in Airline- of ronde gaten rail

■	 nieuw Airline inschuifprofiel maakt vele toepassingen  }  mogelijk met gebruik

gesloten voertuig

gesloten voertuig

Schuifzeilers

Schuifzeilers

gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers

Schuifzeilers

KIM – Sperstangen  
op maat gemaakt
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Uw KIM op maat. Stel zelf samen:

      verstelbereik (alleen bij KIM Profi)

      totale lengte 

      eind fittingen 

      opties voor ladingbescherming 

      product identificatie sticker 

Stel uw KIM voor uw voertuig samen. 
KIM wordt exact gemaakt op de door u gewenste lengte tussen de rails.

KIMs kunnen worden uitgevoerd met zowel 19 mm als 24 mm eindfittingen (met sleuf of volle eindfittingen) 
voor ronde gaten 20 mm of 25 mm. Uitvoering met sleuf is ook geschikt voor staafjesrail.

Accessoires voor bescherming van de lading tegen beschadiging.

iedere KIM wordt geleverd met een gecertificeerde belastbaarheidsopgave. Inclusief QR-code met alle 
belangrijke gegevens van uw FAKTOR4 produkt. Met de allsafe app eenvoudig controleren, onderhouden 
en berekenen van aantal benodigde produkten.

1.0  Faktor 4 

productnaam logo gebruiksinstructie 
blokkeerkracht gebruiksinstructie

serienummer 
artikelnummer 

KIM Profi heeft een groot verstelbereik t.b.v. verticaal en horizontaal gebruik. 
Ook bij wagens met verschillende binnenafmetingen. In 1 oogopslag kunt 
u zien wat de blokkeerkracht bij de in gebruik zijnde lengte. 
Het nieuwe spanmechanisme maakt het plaatsen en wegnemen eenvoudig 
en ergonomisch.

UVV-keurzegel

      all:change
Zoals alle Faktor-4 producten is iedere KIM geschikt voor all:change. Wij repareren uw beschadigde of versleten 
KIM voor een vaste prijs. Inclusief UVV-keuring, ophalen en leveren.

KIM 46
512078 - 0001

123456

Max Mustermann GmbH
Musterstraße 118               
Musterstadt / Germany
www.mustermannmax.de
Servicenummer +49 (0)1234 56789-0

M Nächste 
UVV-Prüfung
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