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BÍZZON AZ EREDETIBEN
A Diskus® 20 lakatunk bizonyítottan alkalmas nagyon nagy értékű vagy nagyon nagy lopási kockázatnak kitett tárgyak
biztosítására.
A keskeny kengyelnyílású, kerek forma és a hegesztett varrás masszív biztonságot nyújt! A Diskus® 20 lakat megvédi
értéktárgyait, amelyeket például teherautókban, furgonokban vagy iparikapuk mögött tárol. A zár kívül és belül
nemesacélból, a kengyel edig speciálisan edzett acélból készül, ami különösen feltörésbiztossá teszi. A két nemesacél
héjat összetartó varratot a Diskus® 20 esetében is kézzel hegesztjük németországi gyártóüzemünkben. Ez azt jelenti,
hogy a két felet nem lehet könnyen széttörni, és a Diskus® kiválóan védi az értékeket és az egyéb tárgyakat. Tipp:
kombinálja a Diskus® 20 lakatot a hozzáillő 140-es lakatpánttal.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemesacél – kívül és belül
Extra védelem fűrészelés ellen
Edzett, speciális acél kengyel
ABUS Plus lamellás zárszerkezet: Maximális védelem a manipulációval szemben, különösen magas zárlati variáció
Zárbetéttakaró – maximális védelem a szennyeződéssel és a fröccsenő vízzel szemben
Diskus® hegesztési technológia – maximális feltörés elleni védelem
Kényszerített zárás: Reteszelés csak kulccsal (nyitott állapotban a kulcs nem húzható ki)
2 kulcs

Működés és felhasználás
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•
•
•

Nagy értékek / tárgyak védelme, vagy nagyon magas lopáskockázat esetén
Pl. tehergépjárművek, transzporterek, üzemcsarnokok, pinceajtók, stb. védelméhez
ABUS Diskus® 140 lakatretesszel együtt használva ideális, így betörőszerszámokkal nem lehet hozzáférni a
kengyelhez

Ötletek
•

Ez a hagyományos lakat a legkülönbözőbb méretekben kapható

Variánsok
•

Méretek: 70, 80 mm

Technische Daten - 20/70 kd.
Azonos zárlat
Biztonsági kártya
Kengyel belső magasság (c)
Kengyel belső szélesség (b)
Kengyelátmérő (d)
Magasság (f)
Mélység (e)
Otthonbiztonság biztonsági
szint
Szélesség (a)
Szín
Súly
fazetta szín
zárás típusa
EAN

Nem
Nem
17 mm
20 mm
10 mm
70 mm
30,5 mm
9
70 mm
rozsdamentes acél
330 g
ezüst
kulcs
4003318088544
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