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O nas

Protect Vehicle Security to grupa profesjonalistów w dziedzinie zabezpieczeń w transporcie i logistyce od lat skutecznie działająca na 
rynku transportowym. Jesteśmy producentami lini zbezpieczeń PVS oraz wyłącznymi importerami na rynek Europy Środkowo-

Wschodniej produktów marek MAPLE oraz SBS.
Maple Security Services to jedna z grup produktowych w naszej ofercie. Współpraca z firmą Maple sięga 2015 roku i obejmuje 

dostawę i montaż zabezpieczeń zaawansowanych do zabudów typu Van, 3,5T, TIR. Maple to firma oferująca rozwiązania, projektująca, 
produkująca i instalująca aplikacje bezpieczeństwa i ochrony dla branży transportu drogowego i logistyki. Z pasją do inżynierii i 

projektowania, która jest kamieniem węgielnym organizacji, Maple dostarcza od 1974 roku innowacyjne, praktyczne i przyjazne dla 
użytkownika rozwiązania, które z kolei pozwalają naszym klientom dostarczać najbardziej wydajne i niezawodne usługi swoim 

klientom.
Dzięki filozofii obejmującej nowe i pojawiające się technologie, nasza oferta produktów stale ewoluuje, nadążając za wymaganiami 

branży logistycznej. Specjalizując się w ochronie towarów w tranzycie, w tym ładunków wysokiego ryzyka i wrażliwych, mamy 
wyjątkową możliwość śledzenia ciągle zmieniających się wymagań i wymagań współczesnych operatorów wielokanałowych.
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BondLock



Mechanizm blokujący o wysokim poziomie bezpieczeństwa
BondLock to wyjątkowy, innowacyjny system zabezpieczenia ładunku, który został zaprojektowany 
w celu ochrony pojazdów przed nowoczesnymi technikami kradzieży, oferując jednocześnie szereg 
korzyści w zakresie zarządzania flotą. BondLock został zaprojektowany, aby zapewnić optymalną 
ochronę przed typowymi wymuszonymi atakami fizycznymi, jednocześnie chroniąc przed nową 
generacją hakowania pojazdów i kradzieży bezkluczykowej.

Prezentacja Produktu Bond Lock  <-----

KONTROLA DOSTĘPUMONTAŻ WEWNĘTRZNYWYSOKIE 
BEZPIECZEŃSTWO

Zaprojektowany do zwalczania 
nowoczesnych technik kradzieży 
i wytrzymywania długotrwałego 
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Wewnętrzny mechanizm 
zwalniający umożliwia 

wyjście z wnętrza pojazdu
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Uniwersalny i elastyczny Montaż
BondLock to elastyczne rozwiązanie, które można dostosować do 
indywidualnych specyfikacji drzwi lub pojazdu. Kompaktowa konstrukcja 
umożliwia montaż mechanizmu blokującego w różnych pozycjach, 
zapewniając w ten sposób optymalne bezpieczeństwo, jednocześnie 
uwzględniając względy łatwej obsługi systemu.

Uwaga: zdjęcia mają charakter poglądowy, cena NIE obejmuje wsporników 
montażowych, wycenianych indywidualnie dla każdej marki pojazdu i typu zabudowy



Maple IQ System

Maple IQ Platforma

BondLock można 
zintegrować z platformą IQ, 

aby zapewnić najwyższej 
klasy rozwiązanie 
bezpieczeństwa

Integralność obsługi
Bond Lock IQ łączy w sobie elektroniczne plombowanie (5-cyfrowy numer plomby), 
zaawansowaną kontrolę dostępu - karty RFiD, zmieniające się losowo kody PIN 
(Challange Response) oraz wysoki poziom bezpieczeństwa

 Każde zdarzenie związane z drzwiami jest automatycznie rejestrowane
 Zawiera szczegółowe informacje o tym, kto uzyskał dostęp do pojazdu, kiedy i gdzie
 Wzmacnia indywidualne obowiązki i przypisuje odpowiedzialność

Odpowiedzialność
Platforma IQ zapewnia pełną przejrzystość działania, eliminując wszelkie niejasności i 
dostarczając wcześniej nieosiągalnych informacji o zabezpieczeniach ładunku i zdarzeniach 
dostępu.

Dostęp awaryjny
W przypadku zablokowania kart RFiD w pojeździe, ich zgubienia lub kradzieży - dostęp 
można uzyskać za pomocą jednorazowego awaryjnego numeru PIN.



Bezpieczny, bezkluczykowy 
dostęp

Potężna funkcja, która eliminuje potrzebę kluczy dostępu, 
eliminując problemy związane z zarządzaniem kluczami.

Challenge Response, umożliwia użytkownikowi 
wprowadzenie jednorazowych kodów dostępu, które są 
generowane przy użyciu bezpiecznej technologii opartej 
na algorytmach, które mogą być wydawane lub 
generowane tylko przez upoważniony personel.

Film demonstracyjny <---

Challenge Response - opcja

https://youtu.be/IUqz81-sEOw


Oferta, warunki & Conditions

Quotation, terms 
and conditions

BondLock Oferta cenowa

Subskrypcja BondLock IQ - na licencję pojazdu 

Zestaw składa się z 2 modułów BondLock (1 na drzwi), jednostki Maple IQ Control i wszystkich 
powiązanych wiązek przewodów

BondLock 2 Door Kit with IQ Control € 1250.00 kpl.

 Powyższa cena NIE obejmuje ceny za wsporniki montażowe - wycena wsporników 
indywidualna w zależności od typów pojazdu - ok. 120 €/pojazd
 W przypadku konwersji BondLock IQ mechanizm blokujący jest zasilany z zasilacza pojazdu; 
Jednostka sterująca IQ jest dostarczana z akumulatorem, który dostarcza ładowana w 
przypadku braku zasilania z pojazdu

Licencja portalu internetowego z awaryjnym dostępem do kodu PIN €12,00 / rok

Web Portal License with Challenge Response €80.00 / rok



Oferta cenowa, 
regulamin

Oferta, warunki i zasady
Warunki płatności i harmonogram dostaw
Dostawa: Planowanie instalacji jest zwykle możliwe w ciągu 20-25 dni roboczych od otrzymania pisemnego 
zamówienia. Aby omówić specyficzne wymagania dotyczące instalacji i / lub ustalić harmonogram prac, 
należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Protect-Vehicle - info@protect-vehicle.eu.

Warunki płatności: 50 % wartości zamówienia w momencie złożenia zamówienia w formie pisemnej na 
podstawie FV Proforma / zapłata końcowa - 50% w momencie realizacji zamówienia lub po przeprowadzeniu 
montażu. Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT i kosztów montażu. Montaż przeprowadzany jest po 
uzgodnieniu w normalnych godzinach pracy. 

Składanie zamówienia: Aby pomóc naszemu działowi sprzedaży w zapewnieniu szybkiej i sprawnej obsługi, 
prosimy o przedstawianie wszelkich złożonych zamówień wraz z następującymi informacjami na adres 
info@protect-vehicle.eu. Zamówienie powinny zawierać pełny adres do faktury, zlecenie instalacji TAK/NIE, 
numer zamówienia , szczegółowe informacje o pojeździe, zamówiona specyfikacja, nazwisko osoby 
kontaktowej i numer telefonu, abyśmy mogli umówić się przybliżony termin realizacji bądź montażu



Przygotowano w imieniu Maple Fleet Services

Dział Protect-Vehicle Security

t:    +48 71 716 58 38
m:  +48 795 777 790
m: +48 603 178 959
e:    info@protect-vehicl.eu
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