
90

4.1  Airline rails 

Airline rails
Light
flexibel in te zetten

■	optimale afmetingen   }  geschikt voor ieder gebruik

■	geringe wanddikte   }  volgt de voertuig contouren

■	 intelligent design   }  met maximale belastbaarheid

Standaard 
flexibel en sterk

■	hoogwaardig aluminium   }  laag gewicht met hoge belastbaarheid

■	een veelvoud aan profielen   }  altijd een juiste oplossing voor iedere toepassing

■	veelzijdige accessoires   }  individueel en praktisch

Speciaal 
custom made

■	 afwijkend ontwerp   }  custom made voor uw specifieke behoeftes

■	 juiste belastbaarheid   }  gegarandeerd veilig

■	 individueel ontwerp   }  uw wensen bepalen het product

Heavy-duty
hoogwaardig

■	speciale legering   }  voor maximale belastbaarheid

■	h.o.h. is 25mm of 1 inch   }  variabel voor iedere klantwens

■	gecertificeerde componenten   }  veiligheid gegarandeerd
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gesloten 
voertuig

gesloten 
voertuig

Schuifzeilers

gesloten voertuig

gesloten voertuig
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Uw Airline rails. Stel zelf samen:

      Bevestigingsgaten en startpunt

      Totale lengte

      Afwerking uiteinden

      Belastbaarheid

Ontwerp zelf uw kant-en-klare 
Airline rails. Wij produceren iedere 
gewenste lengte

Bepaal zelf welke bevestigings-
gaten u wilt en met welke h.o.h.
De h.o.h. van de bevestigingsgaten 
is afhankelijk van de gewenste 
belastbaarheid. Afmeting en aantal 
van de bevestigingsgaten moet 
bepaald worden a.h.v. testen.   

bepaal zelf de afwerking van de 
uiteinden.

4.1  Airline rails 

De KERLs kunnen in combinatie met de Airline rails gebruikt worden als sjorpunt overeenkomstig  
ISO 27955 (personenwagens), ISO 27956 (lichte bedrijfswagens), DIN 75410-1 or EN 12640 (vrachtwagens). 
Indien aan onderstaande voorwaarden voldaan wordt kunnen de genoemde belastbaarheden bereikt worden:

■	 	de krachten dienen adequaat in het voertuig te worden geleid

■	 	afstand bevestigingsgaten niet meer dan 75/76.2mm (met uitzondering van Airline rail staal 50 mm,  
chassis rail 300 mm en 24 mm vloerrail 500 mm)

■	 	Light Airline rails moeten worden bevestigt met M5 schroeven (kwalitiet 10.9)

■	 	Standaard en speciale Airline rails moeten worden bevestigt met M6 schroeven (kwaliteit 10.9)

■		 Airlinerail speciaal, chassisrail met M10 schroeven 8.8 bevestigd
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      Bevestigingsgaten en startpunt

      Totale lengte

      Afwerking uiteinden

      Belastbaarheid light Airline rails standaard Airline rails
belastbaarheid norm belastbaarheid norm

KERL 500
350 daN ISO 27955 350 daN ISO 27955
400 daN DIN 75410-1 / ISO 27956 400 daN DIN 75410-1

500 daN ISO 27956

KERL 1000
350 daN ISO 27955 400 daN DIN 75410-1
400 daN DIN 75410-1 800 daN ISO 27956
500 daN ISO 27956 1000 daN EN 12640

Airline rails  
320357, 320643, 320646, 520224, 520266, 520609, 520623, 520624, 

521476, 522020, 71206, 71207, 71209, 71224, 71226

Airline rails  
520223, 520531, 521453, 71223

belastbaarheid norm belastbaarheid norm

KERL 2000 800 daN ISO 27956 800 daN ISO 27956
1000 daN EN 12640 2000 daN EN 12640

light Airline rails standaard Airline rails
belastbaarheid richting belastbaarheid richting 

KERL 2x M10 QC
1000 daN X 1000 daN X
3000 daN Y 3000 daN Y
2000 daN Z 2000 daN Z

KERL M10
500 daN X 500 daN X
500 daN Y 500 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

KERL 2D 
KERL 3D

500 daN X 1500 daN X
500 daN Y 1200 daN Y
800 daN Z 2000 daN Z

ofoder
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