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DISKUS® LAKATPÁNT
A lakatpánt biztonsági szintjét mindig pontos összhangban kell állnia az adott lakattal, mivel ez a két biztonsági
termék, a lakatpánt és a lakat olyan szimbiózist alkot, amelyben a leggyengébb láncszem rendkívül fontos a biztonság
szempontjából.
Az ABUS különböző biztonsági szintű biztonsági lakatpántok széles választékát kínálja. Ezek a lakatpántok például a
rejtett csavarokról ismerhetők fel. Ezenkívül a lakat kengyelének felfogására szolgáló edzett acélszemek a lakatpánton
belül szintén rejtettek, így optimális védelmet nyújtanak a feltörési kísérletek ellen. A megfelelő lakattal együtt a
lakatpánt a legmagasabb szintű biztonságot nyújtja az ajtó és a kapu biztosításához. A masszív ABUS 140/120-as Diskus
lakatpánt falc nélküli ajtókhoz alkalmas, azaz ahol az ajtólap és az ajtókeret egy síkban van. Kialakítása igazodik az
eredeti ABUS Diskus® lakatokhoz, így a kengyel védve van a feltörőszerszámok ellen.

Technológiák
•
•
•
•
•
•

Nemesacélból készült zárnyelv és csuklócsapok
Stabil szerkezet
Kiütés ellen védett csuklócsapok
Edzett acélszemek
A Diskus® lakatokkal kombinálva ideális
Rejtett csavarok

Működés és felhasználás
•
•
•

Nagyobb értékek / tárgyak védelme vagy magas lopáskockázat esetén
A Diskus® lakat és lakatpánt elv kiválóan egyesíti a nagy biztonságot a különösen nagy korrózióállósággal
ABUS Diskus® lakattal együtt használható (60mm – 80mm)

Variánsok
•
•

120-as méret: Közézáródó ajtókhoz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret egy síkban van
190-es méret: Kettős csukló, egymásra záródó ajtókhoz használható, azaz amikor az ajtólap és az ajtókeret nincs
egy síkban, valamint sarkos megoldásokhoz
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Technische Daten - 140/120
Hosszúság (a)
Lakatszem furat átmérő (c)
Otthonbiztonság biztonsági
szint
Szélesség (b)
Szín
Súly
EAN

120 mm
12,5 mm
8
56 mm
rozsdamentes acél
312 g
4003318053122
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