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BÍZZON A SZAKEMBEREKBEN
A Granit™ 37/60 lakatunk a legmagasabb szintű biztonsági követelményeknek megfelelő, „made in Germany” lakat.
A Granit 37/60 lakat a nagy biztonságú zárak közé tartozik. Bízzon a Granit 37/60 lakatnkban a nagy értékek és a
magas lopási kockázat esetén! Ezzel a lakattal csarnokok, ajtók, kapuk, konténerek vagy teherautók zárhatók
megbízhatóan. A lakat speciális bevonattal rendelkezik a jobb rozsdásodás elleni védelem érdekében. A zártest és a
kengyel edzett speciális acélból áll, belsejében ABUS Plus lamellás zárbetét került felhasználásra. A mellékelt két kulcs
közül az egyik LED-világítással rendelkezik. Ezt a lakatot kódkártyával vagy biztonsági kártyával is megvásárolhatja. A
kódkártyával elegendő a kártyán szereplő szám ahhoz, hogy kulcsokat másoltasson a kereskedőnél. A biztonsági
kártyával mindent az ellenőrzése alatt tarthat: eredeti kulcsot csak a mellékelt biztonsági kártya bemutatásával lehet
másolni egy arra engedéllyel rendelkező ABUS szakkereskedőnél. Tipp: A 130-as lakatpánttal kombinálva még
megbízhatóbb a védelem.

Technológiák
•
•
•
•
•
•

ABUS Plus lamellás zárszerkezet: maximális védelem a manipulációval szemben, különösen magas zárlati variáció
A kengyelvédelem megnehezíti a betörőszerszámokkal való hozzáférést
Edzett, speciális acélból készült test és kengyel
Fekete GRANIT™ bevonat a még jobb korrózió elleni védelem érdekében
RK: A zárbetét a meglévő zárlathoz igazítható
2 kulcs, ebből az egyik LED-es

Működés és felhasználás

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 07/2022
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•
•
•
•
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Nagy értékek / tárgyak védelme, vagy nagyon magas lopáskockázat esetén
Megfelel a biztosítótársaságok speciális követelményeinek
Bevizsgált és minősített lakat
Pl. raktárcsarnokok, ipari berendezések, gyárkapuk, konténerek és tehergépjárművek védelméhez
Az ABUS 130 sz. lakatretesszel együtt ideális

Variánsok
•
•
•

Storlek: 60 mm
37/60, 37/60 SZP
36/55, 36/55HB50, 37/55, 37/55HB50, 37RK/55, 37RK/60, 37/60HB75

Technische Daten - 37/60 #SZP profile B/DFNLI
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
zárás típusa
EAN

Igen
Igen
16 mm
18 mm
11 mm
85 mm
35 mm
10
65 mm
fekete
752 g
kulcs
4003318791505
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