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■ ■ ■ Vormsluitende ladingzekering met Faktor 4

Ladingzekering middels vormsluiting betekent dat de lading volledig 
wordt opgesloten zodat deze niet meer kan verschuiven. 

figuur 1:  Meest eenvoudige manier van vormsluitende ladingzekering. 
De laadruimte is volledig opgevuld met de lading

figuur 2: Vormsluitende ladingzekering in voorwaartse richting door het 
kopschot. In achterwaartse richting worden Faktor 4 producten gebruikt.

figuur 3: Vormsluitende ladingzekering in voor- en achterwaartse  
richting door Faktor 4 producten. Dit is noodzakelijk als er veel blokkeer- 
kracht nodig is.

figuur 4: Vormsluitende ladingzekering in achterwaartse richting met 
Faktor 4 producten  ( horizontaal en verticaal). In voorwaartse richting 
worden horizontale Faktor 4 producten  gebruikt in verband met de  
tussenruimte.

figuur 5: Vormsluitende ladingzekering met verschillende laadhoogtes 
met Faktor 4 producten.

figuur 6 en 7: Vormsluitende ladingzekering met spanbanden.

figuur 7: Met kopsjorren kan een kunstmatig kopschot worden  
gerealiseerd. Bij voorbeeld door het gebruik van een pallet die voor  
de lading geplaatst is en die middels kopsjorren vastgezet wordt.

} Berekening
Naast de wrijvingskracht (FF = FZ · µ) werkt ook de blokkeerkracht  
van het ladingvastzetmiddel in tegengestelde richting op de massa van 
lading. Dit systeem is in evenwicht de lading gaat niet schuiven, indien: 

BC > (cx,y - µ) m · g

} Hoe het toegestane laadgewicht te bepalen
Met in achtneming van de blokkeerkracht BC van de Faktor 4  
producten kan het volgende laadgewicht gezekerd worden bij voer- 
tuigen met een MTG > 3,5 t. In achterwaartse- en zijwaartse richting 
moet de lading gezekerd worden met 0.5G. Bij een lading van 4t en 
een wrijvingscoëfficient van 0.25 µ is de volgende voorbeeldbereke-
ning het resultaat. Met een BC van 1000 daN kan een lading van 4000 kg 
gezekerd worden in achterwaartse- en zijwaartse richting. 

Faktor 4 produkten zijn voorzien van een aanduiding BC volgens  
EN 12195-1. 

Eenvoudig gesteld, bij gebruik van de formule BC* 4 = lading- 
gewicht zijn de meeste ladingen correct gezekerd in achter en 
zijwaartse richting bij gebruik van Faktor 4 produkten.

„BC* 2 = ladinggewicht“ zekert de lading correct in voorwaartse 
richting.

De hier gebruikte symbolen, grafieken en afbeeldingen zijn  
onderdeel van de EN12195.
Fz = gewicht
m = massa
Fx,y = massa traagheid in langs, dwarsrichting
cx,y = versnelling in langs, dwarsrichting
µ = wrijvingscoëfficient
FS = zekeringskracht
FF = wrijvingskracht
BC = blokkeerkracht ladingvastzetmiddelen
X = benodigd aantal sperelementen

Vereenvoudigde formule voor het berekenen van de benodigde  
zekeringskracht
Versnelling in achterwaartse richting
Fx,y = cx,y · FZ 
Fx,y = 0,5 · 4 000 daN = 2 000 daN 

Wrijving 
FF = µ · FZ

FF = 0,25 · 4 000 daN = 1 000 daN

Benodigde zekeringskracht 
FS = F - FR

FS = 2 000 daN - 1 000 daN = 1 000 daN 

  FS 1 000 daN
X = ---- --------------- = 1 sperelement BC 1 000 daN
  BC 1 000 daN 

        FS 1 000 daN
X = ---- --------------- = 2 sperelementen BC 500 daN
  BC 500 daN

5.0  Ladingzekering 

Fig. 1: vormsluitende ladingzekering  
in alle richtingen

Fig. 2: vormsluitende ladingzekering  
in alle richtingen

Fig. 3: vormsluitende ladingzekering  
in alle richtingen

Fig. 4: vormsluitende ladingzekering 
in voorwaartse-, achterwaartse- en 
zijwaartse richting

Fig. 6: kopsjorrenFig. 5

Fig. 7: Ladingzekering door vormsluiting  
en kopsjorren
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} KAT voor horizontaal stuwen
KAT Combi stuwbalken worden vergrendelt in de combirail. Deze zijn 
eenvoudig te plaatsen en weg te nemen d.m.v. een ontgrendelpal.  

KAT is eveneens verkrijgbaar 
voor sleutelgatrail.

KAT Combi met een BC van 
800 daN (x4) stuwt 3200 kg in 
achterwaartse richting

} AJS voor schuifzeillenwagens
Moeilijk te zekeren lading in zeilenwagens kan eenvoudig worden  
gezekerd d.m.v. vormsluitende ladingzekering met het AJS systeem.

AJS plankprofielen worden tussen de rongen gezet. De lading wordt  
gezekerd in voor- en achterwaartse richting middels de KAT AJS stuw-
balken.

Het systeem is ideaal voor het  
laden en lossen van deelladingen.

KAT AJS met een BC van  
2000 daN (x4) stuwt 8000 kg in 
achterwaartse richting.

} PAT de sterke oplossing voor zeilenwagens 
PAT kan worden geplaatst op bordwanden of plankprofielen. Bij een  

minimale belasting klemmen de 
spanplanken zichzelf vast.  
Ze vormen zo een vormsluitende 
ladingzekering.

Met een PAT 1000 met een BC 
van 1000 daN (x4) kan 4000kg 
in achterwaartse richting  
worden gezekerd. 

} Ladingzekering voor lichte bedrijfswagens
De lading dient boven de achteras 
en tussen de wielkasten te worden 
gezet om de rijeigenschappen 
van het voertuig te waarborgen. 

De lading wordt tussen 4 verticale  
KIM 5x7 Profi in voor- en  
achterwaartse richting vastgezet. 
De KIM 5x7 Profi sperstangen 
worden zo dicht mogelijk tegen 
de lading en vormsluitend in de 
vloer- en dakrail geplaatst.

Afhankelijk van de lading kunnen 
horizontaal KIM 44 sperstangen 
tussen de verticale KIM 5x7  
sperstangen worden ingezet.  
In zijwaartse richting kan de  
lading worden gezekerd middels 
spanbanden.

Het gepatenteerde ladingzekerings- 
systeem is getest en gecertifi-
ceerd voor voertuigen tot 3.5 t 
volgens VDI 2700.

} KIM voor horizontaal en verticaal gebruik
KIM wordt horizontaal gebruikt tussen de rails in zijwanden van  
gesloten voertuigen. Verticaal kan deze gebruikt worden in gesloten en 
schuifzeilenwagens. Voor dit doeleinde wordt de KIM naast de lading 
geplaatst in de vloerrail. Door middel van het bedieningskoord kan het 
geveerde deel in de dakrail gezet worden. Het geveerde deel dient altijd 
in de dakrail geplaatst te worden.

KIM44 Profi is de perfecte stang 
voor zowel horizontaal als verti-
caal gebruik in lichte bedrijfswa-
gens.

KIM55 met een BC van 500 daN 
(x4) stuwt 2000 kg in achter- en 
zijwaartse richting. gezekerd.

■ ■ ■ Voorbeelden van vormsluitende ladingzekering
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