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TRUST THE ORIGINAL
Nasza kłódka Diskus® 20 sprawdza się w zabezpieczaniu przedmiotów o bardzo wysokiej wartości lub przedmiotów o
bardzo wysokim ryzyku kradzieży.
Okrągły kształt z wąskim otworem na pałąk oraz spawy zapewniają solidne bezpieczeństwo! Kłódka Diskus® 20 chroni
przedmioty wartościowe, które przechowywane są np. w samochodach ciężarowych, dostawczych lub za bramą
zakładu. Kłódka wewnątrz i na zewnątrz wykonana jest ze stali nierdzewnej, a pałąk ze specjalnej stali hartowanej, co
czyni go szczególnie odpornym na włamania. W modelu Diskus® 20, który jest wytwarzany w naszym zakładzie
produkcyjnym w Niemczech, spaw łączący dwie obudowy ze stali nierdzewnej jest również wykonywany ręcznie.
Oznacza to, że obu połówek nie da się łatwo rozdzielić, a Diskus® bardzo dobrze zabezpiecza cenne przedmioty. Rada:
Połączyć Diskus® 20 z pasującym skoblem 140.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Stal nierdzewna na zewnątrz i od wewnątrz
Dodatkowe zabezpieczenie przed przepiłowaniem
Jarzmo ze specjalnie hartowanej stali
Zamek tarczowy Abus-Plus: najwyższa precyzja zabezpieczająca przed inteligentnymi próbami otwarcia,
Osłona otworu klucza - ochrona przed zabrudzeniem i zalaniem
Technologia spawu Diskus / najlepsza ochrona przed rozwierceniem
Oryginalny Design Diskus chroniony w 360°
Made in Germany
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Użytkowanie
•
•
•

Zabezpieczenie przedmiotów o dużej wartości lub przy wysokim ryzyku kradzieży
Do zamykania ciężarówek, hal fabrycznych, drzwi piwnicznych itd.
Idealna w połączeniu ze skoblem ABUS Diskus Nr.140 - dostęp do jarzma jest całkiem zakryty.

Wskazówki
•

Ta tradycyjna kłódka ABUS występuje w różnych rozmiarach

Variants
•

Rozmiary: 70, 80 mm

Technical Data - 20/70 kd.
Głębokość e
Klucze równe
Kolor
Kolor fasety
Odstęp w pionie c
Odstęp w poziomie b
Poziom bezpieczeństwa
bezpieczeństwo w domu
Security card
Szerokość a
Typ blokowania
Waga
Wysokość f
Średnica pałąka d
EAN

30,5 mm
Nnie
Stal nierdzewna
srebrny
17 mm
20 mm
9
Nnie
70 mm
klucz
330 g
70 mm
10 mm
4003318088544
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