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VOOR DE HOOGSTE VEILIGHEIDSEISEN & EXTREEM CORROSIEBESTENDIG
Granit-hangslot ABUS 37ST/55 - het hangslot voor hoge veiligheidseisen.
Met de 37ST/55 Granit kunnen hallen, deuren, en poorten in de buurt van water en boten veilig worden afgesloten.
Slot en beugel zijn gemaakt van roestvast staal, waardoor het hangslot ook onder ruwe weersomstandigheden niet
roest. De ABUS-Plus-schijvencilinder biedt een extra hoge bescherming tegen manipulatiepogingen. De productie
wordt uitgevoerd volgens de Europese norm CEN-klasse 4. De productserie Granit wordt in Duitsland geproduceerd.
Bijzonder praktisch bij bediening in het donker: sleutel met LED. Granit-sloten zijn voorzien van een codecard voor
snel en eenvoudig bijmaken van extra sleutels of van een veiligheidskaart voor een volledige controle over het aantal
extra sleutels dat in omloop is.

Technologieën
•
•
•
•
•

ABUS-Plus-schijfcilinder: Maximale precisie tegen manipulatie
Massief slot en beugel van hoogwaardig roestvast staal
Onderdelen aan de binnenzijde zijn gemaakt van corrosievaste materialen
SZP: Uitvoering met veiligheidskaart beschermt tegen ongewild kopiëren van sleutels
2 sleutels waarvan een met LED

Gebruik en bediening
•
•

Beveiliging van goederen / voorwerpen van hogere waarde of bij een hoog diefstalrisico
Ideaal bij sterke weersinvloeden (bijv. in kust- en havenregio's, voor de beveiliging van voertuigen en boten in de
buitenlucht)
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•
•

Gecertificeerd en officieel toegelaten hangslot
Voor de beveiliging van bijv. magazijnen, fabriekspoorten, containers en vrachtwagens

Technical Data - 37ST/55 #SZP profile B/EFSPP
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

blauw
27 mm
26 mm
12 mm
62 mm
Nee
583 g
85 mm
Ja
10
Sleutel
30 mm
4003318813849
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