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TEGEN DE ROEST IN!
Het perfecte slot voor buitengebruik, niet alleen op volle zee, maar overal waar vaak sterke weersinvloeden zijn: onze
Aqua Safe 70IB.
Het ABUS 70IB Aqua Safe scheepshangslot beveiligt niet alleen uw kostbaarheden betrouwbaar tegen diefstal, maar
beschermt ook oppervlakken van boxen, apparatuur, machines enz. tegen krassen. De extreem weerbestendige Aqua
Safe 70IB van ABUS bestaat uit een massieve messing slotkast die ter bescherming van gevoelige oppervlakken in
kunststof is gevat en zacht is voor aangrenzende oppervlakken. Want vooral op zee kan een hangslot heen en weer
stuiteren, afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook de stalen beugel is voorzien van een schokbestendige
kunststofommanteling. Bovendien zorgt een speciale beschermdop dat spatwater en vuil niet kunnen binnendringen
in het sluitwerk. Hierdoor is dit hangslot ideaal voor het beveiligen van kostbaarheden buitenshuis, of dat nu aan zee
is of elders.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•

Kast van massief messing
Roestvrijstalen beugel
Gekapseld slot met speciale beschermkap en drainagekanalen ter bescherming van het sluitwerk tegen water en
vuil
Slagtanden kunststofmantel beschermt gevoelige oppervlakken
Dubbele beugelvergrendeling
Hoogwaardige stiftcilinder
Paracentrisch sleutelprofiel voor verhoogde bescherming tegen manipulatie
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•

Binnenwerk van roestvrije materialen

Gebruik en bediening
•
•

Voor een gemiddeld beveiligingsniveau, in zeer zware weers- en milieuomstandigheden
Ideaal bij sterke weersinvloeden (bijv. in kust- en havenregio's, voor de beveiliging van voertuigen en boten in de
buitenlucht)

Technical Data - 70IB/45 kd.
Afwerking
Beugel breedte b
Beugel hoogte c
Beugeldiameter d
Breedte a
Gelijksluitend
Gewicht
Hoog f
Security level Huisbeveiliging
Soort vergrendeling
diep e
EAN

blauw
20 mm
24 mm
8 mm
49 mm
Nee
179 g
74 mm
5
Sleutel
27,5 mm
4003318271502
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