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OUTDOOR EN HAVEN
Het T84MB-hangslot is een massief messing slot met kunststof coating voor gebruik buitenshuis.
Bent u op zoek naar een beveiliging van bezittingen van lage of middelhoge waarde voor de outdoorsector,
bijvoorbeeld voor varen en zeilen of andere outdooractiviteiten zoals kamperen, vakantie met de caravan en meer?
Dan zou het T84MB-hangslot een goede keuze voor u kunnen zijn. Het corrosiebestendige hangslot met
precisiecilinder is gemaakt van massief messing en heeft een kunststof coating. Dit beschermt de aangrenzende
oppervlakken, bijvoorbeeld kisten enzovoort. Het wordt automatisch vergrendeld door de beugel in te drukken en
wordt ontgrendeld met een sleutel.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•

Slotkast en beugel van massief messing - voorkomt vonkoverslag
Dubbele vergrendeling (vanaf 30 mm)
Binnenelementen van roestvast materiaal
Automatische vergrendeling: vergrendeling zonder sleutel door indrukken van de beugel
Precisiestiftcilinder
Paracentrisch sleutelprofiel voor een betere manipulatiebescherming
Incl. twee sleutels

Gebruik en bediening
•
•

T84MB20 - T84MB30: Beveiligen van minder kostbare voorwerpen of voorwerpen met een laag diefstalrisico
T84MB40: Beveiligen van voorwerpen met een gemiddelde waarde of een gemiddeld diefstalrisico
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•
•

Ideaal voor gebruik in zware weersomstandigheden (bijv. voor maritieme toepassingen of voor in havens, voor het
beveiligen van voertuigen en boten buiten)
Voor het beveiligen van kasten, lockers, tassen, kistjes, cassetten etc.

Variants
•

Maten: 20, 30, 40 mm

Technical Data - T84MB/30 kd. nautic
Afwerking
Beugel breedte b
Beugel hoogte c
Beugeldiameter d
Breedte a
Gelijksluitend
Gewicht
Hoog f
Security level Huisbeveiliging
Soort vergrendeling
diep e
EAN

zwart
14,5 mm
14 mm
5 mm
32 mm
Nee
79 g
45 mm
3
Sleutel
16 mm
4003318010361
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