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MARITIEM SLOT
Het messing hangslot 70 is bijzonder geschikt voor gebruik in extreme weers- en milieuomstandigheden.
Met ons robuuste messing slot 70 kunt u uw kostbaarheden beveiligen met kettingen, aan deuren, poorten, op
kasten, in gereedschapskisten, schuurtjes en co., zelfs onder extreme weersomstandigheden. Wij raden aan deze te
gebruiken om voorwerpen van gemiddelde waarde bij een gemiddeld diefstalrisico te beveiligen. Het hangslot 70
bestaat uit een massieve messing slotkast die, dankzij een speciale beschermkap en afvoerkanalen, het slot
beschermt tegen het binnendringen van vuil en spatwater. Het interieur is gemaakt van corrosiebestendige
materialen. De stalen beugel is volledig omhuld met een robuuste, slagvaste kunststof, die de aangrenzende
oppervlakken beschermt. Want vooral op zee kan een hangslot heen en weer stuiteren, afhankelijk van de
weersomstandigheden.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•

Slothuis van massief messing
Beugel uit gehard staal met kunststofmantel
Gesloten slothuis met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en
vuil
Schokabsorberende kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken
Dubbele beugelvergrendeling
Hoogwaardige stiftcilinder
Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
Binnenwerk van roestvrije materialen
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•

Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel

Gebruik en bediening
•
•
•

Beveiliging van goederen / voorwerpen van geringe waarde of bij een gemiddeld diefstalrisico
Ter beveiliging van kettingen, deuren, hekken, kasten, kluisjes, gereedschapskisten, kelderramen, loodsen,
schakelsystemen, etc.
Ook geschikt voor gebruik buiten

Variants
•
•
•

Kastbreedte: 45, 50 mm
Hoge beugel (HB): 45HB63, 50HB80
Hoge beugel (HB): 45HB63, 50HB80

Technical Data - 70/45 KD
Afwerking
Beugel breedte b
Beugel hoogte c
Beugeldiameter d
Breedte a
Gelijksluitend
Gewicht
Hoog f
Security level Huisbeveiliging
Soort vergrendeling
diep e
kleur
EAN

zwart
20 mm
24 mm
8 mm
49 mm
Nee
180 g
74 mm
5
Sleutel
27,5 mm
black
4003318231445
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