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VERTROUW OP DE PROFESSIONALS
Ons GRANIT™-hangslot is het slot voor de hoogste veiligheidseisen, Made in Germany.
Het Granit 37/80-hangslot voldoet aan de eisen van verzekeringsmaatschappijen en is een van onze high security
hangsloten. Dus als het gaat om de bescherming van waardevolle eigendommen met een hoog diefstalrisico,
vertrouw dan op onze Granit 37/80! Met dit hangslot kunt u hallen, poorten, containers of vrachtwagens betrouwbaar
vergrendelen. Het is vervaardigd volgens EN 12320 en heeft een speciale coating voor een betere corrosiebescherming.
Slotkast en beugel zijn gemaakt van gehard speciaal staal, binnenin wordt een ABUS Plus-schijvencilinder gebruikt.
Van de twee meegeleverde sleutels is er één voorzien van LED-verlichting. U kunt dit hangslot met codekaart of
veiligheidskaart kopen. Met de codekaart is het nummer op de kaart voldoende om sleutels te laten maken bij een
dealer. Met de veiligheidskaart behoudt u de controle: Originele sleutels kunnen alleen worden gedupliceerd op
vertoon van deze veiligheidskaart. Tip: In combinatie met de overval 130 is de beveiliging nog betrouwbaarder.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•

ABUS-Plus-schijfcilinder: Maximale precisie tegen manipulatie
Slot en beugel van speciaal, gehard staal
Black-Granit-coating voor een betere corrosiebescherming
SZP: Uitvoering met veiligheidskaart beschermt tegen ongewild kopiëren van sleutels
RK: Cilinder kan aan bestaande ABUS-Plus-sloten worden aangepast
2 sleutels waarvan een met LED
Beugelbescherming bemoeilijkt de toegang met inbraakgereedschappen
Cilinder van bovenaf ingezet: Optimale bescherming tegen boren en lostrekken

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 06/2022
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•

Uitneembare beugel

Gebruik en bediening
•
•
•
•

Beveiliging van grote waardevolle goederen/objecten of bij een zeer hoog diefstalrisico
Voldoet aan speciale normen van verzekeringsmaatschappijen
Gecertificeerd en officieel toegelaten hangslot
Voor de beveiliging van bijv. magazijnen, fabriekspoorten, containers en vrachtwagens

Variants
•
•

Kastbreedte: 80 mm
37RK/80, 37RK/80 SZP

Technical Data - 37RK/80 ka. #SZP profile
Afwerking
Beugel breedte b
Beugel hoogte c
Beugeldiameter d
Breedte a
Gelijksluitend
Gewicht
Hoog f
Security card
Security level Huisbeveiliging
Soort vergrendeling
diep e
EAN

zwart
22 mm
22 mm
14 mm
79 mm
Ja
1020 g
94 mm
Ja
10
Sleutel
39 mm
4003318791741
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