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KIM –  
skrojone na miarę
Jaki drążek rozporowy KIM dla jakiego zastosowania:

1.0 Produkty Faktor 4 

KIM 44 Profi
do rozmaitych zastosowań

■	czerwony przycisk ryglujący  }  możliwość błyskawicznej regulacji

■	długi teleskop  }  szeroki zakres regulacji

■	górny zespół sprężyn dla pionowego montażu  }  bezpieczny w użyciu

KIM 55
wytrzymałe i lekkie

■	Ergonomiczna obsługa   }  łatwe zapinanie i odpinanie

■	Regulowana długość   }  jeden drążek do użytu w rożnych miejscach w pojeździe

■	Możliwy montaż poziomy  }  maksymalna elastyczność

KIM 46
wytrzymałe i lekkie

■	Ergonomiczna dziwgnia  }  łatwe napinanie i wypinanie

■	Teleskopowa regulacja  }  nie wymaga dodatkowych narzędzi do regulacji

■	Możliwy montaż poziomy  }  maksymalna elastyczność w użyciu
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KIM 5x7
zwiększona wytrzymałość i dużo warianów 

■	wysoko wytrzymała, prostokątna rurka główna z aluminium  }  większa siła  
  blokująca spełniająca najwyższe wymagania

■	dłuższy trzpień podłogowy  }  do podważania ładunków

■	 rurka główna z wbudowanym rowkiem Airline  }  mocniejsze bloki ścienne

■	zabezpieczenie przeciw skręcaniu w górnej części  }  pasuje również do szyn  
  z otworami okrągłymi

■	uchwyt profi  }  ergonomiczne I bezpieczne

KIM 7x9
wytrzymałe i zdejmowane w każdym punkcie

■	bardzo wytrzymałe  }  do ciągłego załadunku i rozładunku

■	ergonomiczne mocowanie  }  wygodne w operowaniu

KIM 4x4
wygodne w użyciu

■	Dzwignia blokująca   }  błyskawiczna regulacja

■	Długi teleskop   }  duży zakres regulacji

■	Spreżyna w górnej cześci  }  bezpieczny w użyciu

KIM –  
skrojone na miarę
Jaki drążek rozporowy KIM dla jakiego zastosowania:

1.0 Produkty Faktor 4 
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Twoje własne drążki rozporowe KIM. Wybierz sam:

      Zakres regulacji (tylko w wersji Profi)

      Długość całkowitą

      Końcówki

      Ochronę ładunku

      Tabliczkę znamionową produktu

Skonfiguruj sobie własne drążki rozporowe KIM dostosowane do Twojego pojazdu. Wyprodukujemy drążki w 
wymaganej niestandardowej długości pasującej do wewnętrznego wymiaru w świetle pomiędzy szynami.

Drążki rozporowe KIM 46 i KIM 46 Profi można skonfigurować z obudową ochronną, 
która montowana jest na etapie produkcji. 

1.0 Produkty Faktor 4 

Nazwa produktu Logo Instrukcje obsługi
dane dotyczące wytrzymałościInstrukcje

Nr seryjny
Nr artykułu

Drążki rozporowe KIM mogą zostać skonfigurowane z trzpieniem 19 i 24 lub pełnym bolcem 24 pasującym do 
otworów okrągłych Ø 20 względnie Ø 25 mm. Trzpień z rowkiem są kompatybilne z szyną drabinkową.

Wszystkie drążki rozporowe KIM zaopatrzone są w naklejkę – naszą tabliczkę znamionową produktu – z danymi 
dotyczącymi wytrzymałości. W standardzie: kod QR z najważniejszymi informacjami o produktach Faktor 4. 
Przy pomocy aplikacji allsafe-App można przeprowadzić badanie produktu i skorzystać z kalkulatora zabezpieczeń.  

Drążek KIM Profi cechuje się szerokim zakresem regulacji, dzięki czemu 
można go używać zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Może być 
również stosowany w pojazdach o różnych wymiarach w świetle. 
Jednym spojrzeniem na wkładkę teleskopową drążka KIM 5x7 i KIM 5x7 Airline 
Profi można ocenić, jaką siłę blokującą należy zastosować do danej długości 
roboczej. Nowy mechanizm dźwigniowy umożliwia niezwykle ergonomiczny 
montaż i demontaż.

UVV-kontrola

      all:change
Jak wszystkie produkty Faktor 4, dla każdego KIM jest możliwy all:change. Oznacza to, że: naprawiamy  
uszkodzony lub zużyty KIM po stałej cenie. Włącznie z kontrolą UVV, odbiorem i dostawą.

KIM 46
512078 - 0001

123456

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