
Nr. Kat. Symbol Produkt

niedemontowalna blokada na drzwi naczepy ciężarowej
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki w zestawie
w zestawie housing(stal nierdzewna)
pozycja bez kłódki (zestawy z kłódką poniżej)

kłódka wzmocniona/ doszczelniona IP68 ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2)
zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka - ABLOY PL358 (system Protec 2)
zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
zestaw śrub (inox) do drzwi naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

niedemontowalna blokada na drzwi naczepy ciężarowej (typ chłodnia)
zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)
pozycja bez kłódki (zestawy z kłódką poniżej)

kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

1 BDL-ST

SBS BDL Schmitz Red Trailer Lock (bez kłódki)

3 KBDL-ST/AB

Cena

6 KBDL-SCH/AB-SWP

SBS BDL SCHMITZ / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

SBS BDL Schmitz Red  / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2) 

SBS BDL SCHMITZ  Trailer Lock (bez kłódki)

KBDL-ST/AB-SWP2

5 BDL-SCH

SBS BDL Schmitz Red  / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

4 BDL-SCH/PL

SBS BDL Schmitz Red  / kłódka PL7000 



Nr. Kat. Symbol Produkt

kłódka - ABLOY PL358 - 2 klucze (system Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kolor: biały lub czerwony
chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem
wydłuża żywotność kłódki 
magnesy, nity, podkładki montażowe w zestawie

Dodatkowe opcje:

kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP-68 (Protec 2)
blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY
zestaw śrub (inox) do naczep typu Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing(stal nierdzewna), szekla niewyjmowana z obudowy

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358 (2 klucze w kpl.)
blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing, szekla niewyjmowana z obudowy   

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
blokada wzmocniona - korpus HEAVY DUTY
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing, szekla niewyjmowana z obudowy   

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

płyta zabezpieczająca przed wyłamaniem lewych drzwi naczepy
stal nierdzewna, montowana od wewnątrz
śruby, podkładki i nakręki w zestawie
naznaczone miejsca do nawiertu dla nowego typu naczepy Schmitz (po 2019 r.)

płyta zabezpieczająca przed wyłamaniem lewych drzwi naczepy
stal nierdzewna, montowana od wewnątrz
śruby, podkładki i nakręki w zestawie
grubość: 6mm, długość: 37 cm, szerokość: 14 cm

BDL INTERNAL - 14cm

BDL-CV/R

BDL-CV/W

adapter do zamontowania na już zainstalowanej blokadzie na drzwiach

11

SBS PYTHON / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

COVER (plandeka) /  SBS BDL

KBDL-SCH/PL

Cena

KPYT-SCH/AB

7 KBDL-SCH/AB

8

SBS BDL SCHMITZ / kłódka SBS PL7000

BDL EXTERNAL - 20 cm

SBS BDL SCHMITZ / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

14 BDL/EX-20

10 KPYT-SCH/AB-SWP

12 KPYT-SCH/PL

SBS PYTHON / kłódka SBS PL7000

13 BDL/IN-14

9

SBS PYTHON / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)



Nr. Kat. Symbol Produkt

płyta zabezpieczająca przed wyłamaniem lewych drzwi naczepy
stal nierdzewna, montowana na zewnątrz
śruby, podkładki i nakręki w zestawie 
płyta wzmocniona, przedłużona do wysokości 30 cm
montaż na 3 śruby fi 12

zabezpieczenie przez odcięciem i wyważeniem  zawiasów drzwi naczepy
stal nierdzewna
blokowanie drzwi za pomoca 2 sworzni
wysokość - 75 cm 
cena dotyczy - 2 szt. (cena za 1 szt. - € 65)

zabezpieczenie przez odcięciem i wyważeniem  zawiasów drzwi naczepy 
stal nierdzewna
blokowanie drzwi za pomoca 2 sworzni
wysokość - 100 cm
cena dotyczy - 2 szt. (cena za 1 szt. - € 85)

zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma drzwi naczepy
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)
możliwość przymocowania do ramy za pomocą 4 śrub lub nitów - Moonbolt

                                                                                                            

kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP - IP68 (Protec 2) 
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia) 

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358 - 2 kl. W zest. (Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)  

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 kl. w zestawie)
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)      

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały) 
zabezpiecza 2 skrzydła drzwiowe naczepy przed wyłamaniem

SBS TURTLE Trailer Lock

17

SBS BDL HORIZONTALTrailer Lock

BDL/EX-30

HINGE/75

HINGE/100

15

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka SBS PL7000

19 KBDL-HR/AB-SWP

18 BDL-HR

16

TUR
22

21 KBDL-HR/PL

20 KBDL-HR/AB

BDL EXTERNAL - 30 cm

HINGE PIN - 2 sworznie (75 cm)

HINGE PIN - 3 sworznie (100 cm)

Cena

SBS BDL HORIZONTAL / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)



Nr. Kat. Symbol Produkt

kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP (Protec 2) 
zestaw śrub (inox) do naczep  Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
w zestawie housing (stal nierdzewna - do przykręcenia)  

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358  (system Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
wykonanie: stal nierdzewna, malowana proszkowo (kolor biały)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 kl. w zestawie)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe                                                  
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kolor: biały
chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem
wydłuża żywotność kłódki                                                                                                                                        
zamykana na wysokiej jakości rzep

zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)
mniejszy rozmiar pozwala na montaż przy węższym rozstawie prętów

kłódka wzmocniona, doszczelniona - ABLOY PL358 SWP - IP-68 ( Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe, śruby (inox), uszczelki
wykonanie: stal nierdzewna, malowana proszkowo (kolor biały)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358  (system Protec 2)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe                                                  
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo (kolor biały)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza        

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)   

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny    

kłódka SBS PL700 (2 kl. w zestawie)
zestaw śrub (inox) do naczep typ Chłodnia - Frigo Set
podkładki montażowe                                                  
materiał wykonania: stal nierdzewna, następnie malowana proszkowo

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza        

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)        

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)    

Master Key System - klucz generalny-główny         

30 KTUR-S/PL

SBS TURTLE-S Mini / kłódka SBS PL7000

28

24

26

25

SBS TURTLE-S Mini / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

SBS TURTLE / kłódka ABLOY PL358 (Protect 2)

SBS TURTLE / kłódka SBS PL7000

SBS TURTLE-S Mini Trailer Lock

KTUR/PL

KTUR-S/AB-SWP

COVER (plandeka) / SBS TURTLE

TUR-CV/W

SBS TURTLE-S Mini / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

Cena

SBS TURTLE / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protect 2)

23 KTUR/AB-SWP

KTUR/AB

29 KTUR-S/AB

27 TUR-S



Nr. Kat. Symbol Produkt

odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo 
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma                                                  
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)
blokada uniwersalna do wszytskich typów naczep

kłódka wzmocniona/doszczelniona - ABLOY PL358 - IP-68 - 2 kl. w zestawie (Protec 2)
odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo 
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma                                                  
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)
blokada uniwersalna do wszytskich typów naczep

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka - ABLOY PL358 - 2 kl. w zestawie (Protec 2)
odlew ze stali nierdzewnej (AISI-304), malowany proszkowo 
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma                                                  
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)
blokada uniwersalna do wszytskich typów naczep

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza        

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)   

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny    

kolor: biały
chroni przed brudem, kurzem, wodą, zanieczyszczeniem
wydłuża żywotność kłódki                                                                                                                                        
zamykana na wysokiej jakości rzep

                                                

kłódka wzmocniona/ doszczelniona ABLOY PL358 SWP (Protec 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma                                                  
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
zestaw śrub (inox) do naczep box/izoterma  
podkładki montażowe (stal nierdzewna i pcv)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

KBDL-H/AB-SWP

38

32 KPV-02/AB-SWP

PV-02 CUBE Lock / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)

33 KPV-02/AB

PV-02 CUBE Lock / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

37 KBDL-H/PL

34

36

35

SBS BDL-H / kłódka SBS PL7000

KPV01

do naczep typu plandeka, różnych marek - blokada uniwersalna
wykonana z blachy, ocynkowana i malowana proszkowo

zamknięcie na kłódkę trzpieniową GERDA T9
możliwość zainstalowania na stałe lub z możliwością zdemontowania

PV-01 TITL Lock / kłódka GERDA seria T

PV-02/CV-W

COVER (plandeka) / PVS PV-02 CUBE Lock

Cena

31 PV-02

PV-02 CUBE Lock 

KBDL-H/AB

SBS BDL-H / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

SBS BDL-H / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)



Nr. Kat. Symbol Produkt

stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm 

                                                 

kłódka wzmocniona ABLOY PL358 SWP (system Protect 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka ABLOY PL358 - 2 kl. w zestawie (Protec 2)
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY                                                   
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka SBS PL7000 - 2 kl. w zestawie
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 460mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

kłódka trzpieniowa - DURO F320 (wkładka ABLOY)
dedykowana do kontenerów hakowych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo                                             
rozpiętość ramion: min: 90mm / max: 300mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            
Master Key System - klucz generalny-główny                                            27,00 €

kłódka trzpieniowa DURO F320 (3 klucze w kpl.)
dedykowana do kontenerów hakowych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
blokada demontowana typu HEAVY
rozpiętość ramion: min: 90mm / max: 300mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320

kłódka trzpieniowa DURO F320 (3 klucze w kpl.)
do kontenerów morskich i spedycyjnych
stalowy odlew, ocynkowany i malowany proszkowo
rozpiętość ramion: min. 240mm / max. 480mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320

PV-04 INOX Container Lock

wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (wszystkie elementy)
rozpiętość ramion: min. 240mm / max: 490 mm
zaślepka plastikowa przeciw dostaniu się brudu, wody, kurzu
2 klucze w kpl., karta kodowa klucza

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

SBS SKIPLOCK / kłódka DURO F320

SBS COBRA / kłódka SBS PL7000

46 KP04/IN

SBS BUDGET / kłódka DURO F320

44 KSKIP/DU

42 KCOB/PL

43 KSKIP/AB-DU

SBS SKIPLOCK / kłódka DURO F320-ABLOY 

SBS COBRA / kłódka ABLOY PL358 (Protec 2)

41 KCOB/AB

Cena

39 COB

40 KCOB/AB-SWP

45 KBUD/DU

SBS COBRA Container Lock

SBS COBRA / kłódka ABLOY PL358 SWP (Protec 2)



Nr. Kat. Symbol Produkt

wersja wzmocniona typu HEAVY / grubość: 8mm
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (wszystkie elementy)
rozpiętość ramion: min. 230mm / max: 480 mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

wersja wzmocniona typu HEAVY / grubość: 8 mm - DUO/podwójne ramie
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (wszystkie elementy)
rozpiętość ramion: min. 250mm / max: 370 mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

wersja LONG - dedykowana do szerszego rozstawu ramion naczepy/kontenera
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (wszystkie elementy)
rozpiętość ramion: min. 240mm / max: 590 mm

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

wersja ECO Inox - stal nierdzewna
wkładka zintegrowana (2 klucze w kpl.) 
stal nierdzewna   

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

blokada przeciwkradzieżowa naczepy wolnostojącej
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL
metalowa nakrętka ochronna na wkładkę zamkową
flansza chroniąca na śruby sworznia naczepy (flansza demontowalna)  

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

PV-06 KING PIN Lock (bez flanszy)

blokada przeciwkradzieżowa naczepy wolnostojącej (bez ochrony na śruby)
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL
opcja bez flanszy chroniącej śruby sworznia naczepy 

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

SBS ANDIS 1100 King Pin Lock

blokada przeciwkradzieżowa naczepy wolnostojącej
wersja wzmocniona typu HEAVY
wkładka antywłamaniowa ABLOY CL658 (Protec 1*)
obudowa gumowa antywstrząsowa-ochronna
wszystkie rodzaje sworzni królewskich(KING PIN)   

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

PV-05 ROLLER SHUTTER DOOR Lock

PV-06F KING PIN Lock

52 KPV06F

51 KPV-05

KPV0653

AND/1100

50

*brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

PV-04/IN-E

PV-04E INOX EcoLine Container Lock

49 KPV04/IN-L

54

PV-04 INOX/LONG Container Lock

48 KPV04/IN-D

47 KPV04/IN-S

PV-04 INOX STRONG Container Lock

PV-04 INOX DUO Container Lock

Cena



Nr. Kat. Symbol Produkt

zabezpieczenie do małych przyczep użytkowych
wkładka zintegrowana z blokadą (2 klucze w kpl.)
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL 

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego - rozpiętość max. 29 cm
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
szerokośc dolna ramienia - 5 cm / możliwośc wykonania ramienia pod zamówienie
stal nierdzewna (AISI-304)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zabezpieczenie kontenera spedycyjnego z windą (blokada boczna) 
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal nierdzewna (AISI-304)
montowana z boku kontenera za pomocą adaptera ze stali nierdzewnej

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY
zamykanie bezpośrednio przez kłódkę przechodzącą przez otwór (brak kłódki w kpl.)
stalowy profil, ocynkowany, malowany proszkowo
taśmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności - w zestawie

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY
zamykanie stalowym bolcem z otworem na klódkę trzpieniową - w zest. GERDA serii T
kłódka stalowo-trzpieniowa GERDA T9 (hardened)
stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo
tasmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności 

blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY
zamykanie tuleja z wkładką antywłamaniowa PVS RL-100 (2 klucze w zestawie)
stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo
tasmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności 
dolne poszerzenie ochronne / pod

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zabezpieczenie drzwi naczepy Lamberet SR2 Futura
kłódka mosiężna trzpieniowa GERDA T90 (3 klucze w kpl.) lub inny zamiennik
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo
uchwyt montowany na stałe na otwory (śruby) fabryczne w naczepie Lamberet SR2 

PV-10 SWAP BODY Rocket / cylinder GERDA CL

PV-08 MINI TRAILER Lock

61 KPV10/RO

60
KPV10/KL

62 KPV12/KL

PV-12 SR2 FUTURA Lock / kłódka GERDA T90

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

59 KPV10/CL

PV-10 SWAP BODY / cylinder GERDA CL

blokada nóg podtrzymujących kontener - SWAP BODY
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stalowy profil, ocynkowany i malowany proszkowo

tasmy odblaskowe poprawiające widoczność w ciemności  

57 PV09S-IN

PV-10 SWAP BODY / kłódka GERDA seria T

58 PV10

PV-09 ROLLER SHUTTER Door Lock

PV-09 ROLLER BLIND Special

PV-10 SWAP BODY Lock

56 KPV09-IN

55 PV08

Cena

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key



Nr. Kat. Symbol Produkt

zabezpieczenie drzwi naczepy Lamberet SR2 Futura
wkładka stalowa antywłamaniowa - IKON ABLOY (3 klucze)
stal nierdzewna / korek ochronny na wkladkę z tecaform-u
uchwyt montowany na stałe na śruby fabryczne w naczepie   
kaseta demontowalna (ściągana)

 

uniwersalne zabezpieczenie dyszla przyczepy
pasuje do średnic: 30mm / 40mm / 50mm
wkładka antywłamaniowa PVS RL-100, badania wytrzymałościowe IMP - 6 klasa
stal węglowa, ocynkowana, malowana RAL

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zabezpieczenie dyszla przyczep użytkowych i ciężarowych
kłódka trzpieniowa DURO F320
pasuje na średnicę dyszla do 50mm

blokada dźwigni otwierających drzwi naczepy/van/bus
wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (3 klucze w kpl.)
stal wzmocniona(hartowana)

blokada dźwigni otwierających drzwi naczep
wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (3 klucze w kpl.)
stal wzmocniona, hartowana (większa i masywniejsza niż TRF)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

SBS RHINO Container Lock / kłódka SBS PL7000

zamknięcie do naczep podkontenerowych D-TEC oraz naczep typu "FLEX"
kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.) 
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo                                          

PV-07 TOWING EYE Lock

SBS RHINO Container Lock / kłódka ABLOY PL358

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

ALL-50

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

Cena

SBS ALLIGATOR 50 mm / kłódka DURO F320

zamknięcie do naczep podkontenerowych D-TEC oraz naczep typu "FLEX"
kłódka ABLOY PL358 (system Protec 2)
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo 

70 RHI/DU

68 TRF-2

67 TRF-1

RHI/AB69

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

SBS TRF Handle Bars Lock

SBS TRF-2 Handle Bars Lock

SBS ANDIS 1200 King Pin Lock / cylinder ABLOY

66

63 KPV12/IK

PV-12 SR2 IKON FUTURA Lock / cylinder IKON-ABLOY

65 AN/1200

zabezpieczenie dyszla przyczep użytkowych i ciężarowych
wkładka antywłamaniowa ABLOY CL658 (Protec 2)
wersja wzmocniona typu HEAVY

obudowa gumowa antywstrząsowa

64 KPV07



Nr. Kat. Symbol Produkt

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego
kłódka ABLOY PL358 (system Protec 2)
całkowicie chowa się pod złożoną (otwartą) roletę
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo / odlew żeliwny

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zabezpieczenie rolety kontenera spedycyjnego
kłódka SBS PL7000 (2 klucze w kpl.)
całkowicie chowa się pod złożoną (otwartą) roletę
stal węglowa, ocynkowana, malowana proszkowo       

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

schowek na klucze zamykany na sejf, do montażu w kabinie 
samochodu ciężarowego, VAN etc.
otwierany za pomocą kodu(można go zmieniać)
stal węglowa, malowana proszkowo

SBS RDL-T ROLLER DOOR Lock / kłódka ABLOY PL358

SBS RDL-T ROLLER DOOR Lock / kłódka SBS PL7000

-podpora stabilizująca naczępę przed przechyleniem podczas załadunku lub rozładunku 
towaru

-max. ład. 25t, max. udźwig 18t
-stal węglowa, malowana proszkowo                                   
-zaczepy i haki do powieszenia blokady KING-PIN

TRAIL/SUP

SBS SP-4 SEAL Lock / kłódka DURO F320

F1000

blokada kontenerów morskich montowana na dźwignie zamykające
kłódka trzpieniowa - DURO F320 (2 klucze)
stal węglowa, ocynkowany, malowana  proszkowo

dorobienie kopii klucza do kłódki DURO F320

71 KSP-4/D

SBS F1000 Lock Box

Cena

75

SBS TRAILER SUPPORT

72 KRDL-T/AB

74

73 KRDL-T/PL



Nr. Kat. Symbol Produkt

dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana
zgodny z: CEN 5 i VBVmateriał, kolor: chromo-nikiel
mateiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON
wymiary szekli PL358 SWP: 14/25/28mm
klasa bezpieczeństwa IMP: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

szekla do kłódki ABLOY PL358

wyjmowany pałąk (szekla), dedykowana do blokad SBS/PVS
zgodny z: CEN 5 i VBVkolor: chromo-nikiel, wyjmowana szekla
materiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON
wymiary szekli PL358: 14/25/28mm
klasa bezpieczeństwa IMP: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

szekla do kłódki ABLOY PL358

wyjmowany pałąk (szekla), dedykowana do blokad SBS/PVS
materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom
zgodne z: EN1627, EN12320, VbV
wymiary szekli PL7000: 14/25/28mm
klasa bezpieczeństwa: 5

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

szekla do kłódki SBS PL7000

zgodny z: CEN 5, VbV, IMP
obudowa ze stali hartowanej
szekla wzmocniona (hardened) 12mm
wkładka antywłamaniowa ABLOY CL658 (2 klucze)

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zgodny z: CEN 5, VbV, IMP
wkładka zintegrowana z kłódką
obudowa ze stali hartowanej
szekla wzmocniona (hardened) 12mm

najwyższa trwałość kilka milionów cykli
najwyższa odporność na włamanie – klasa C
zamknięty korpus i wysuwany rygiel
klasa bezpieczeństwa IMP: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

1 AB/358-SWP

ABLOY PL358 SWP - Super Water Proof (IP-68)

Cena

6 AB/CL290

ABLOY CL290

5 DU/F320

DURO F320 

2 AB/358

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

ABLOY PL358 

3 PL/7000

SBS PL7000 

4 DU/F320-A

DURO F320/ABLOY CL658



najwyższa trwałość ponad 50 000 cykli
najwyższa odporność na włamanie – klasa C
zamknięty korpus i wysuwany rygiel
klasa bezpieczeństwa IMP: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

najwyższa trwałość ponad 50 000 cykli
najwyższa odporność na włamanie – klasa C
zamknięty korpus i wysuwany rygiel
klasa bezpieczeństwa IMP: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

korpus z litego mosiądzu
trzpień ze stali hartowanej
zamknięcie typu zatrzaskowego
blokada klucza przy otwartej kłódce
odporna na korozję
średnica trzpienia kłódki: 12mm

materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened AB/321-20
wymiary szekli bolca PL321/20: 5/20/18mm AB/321-50

AB/321-20 wymiary szekli bolca PL321/50: 5/50/18mm
AB/321-50 klasa bezpieczeństwa: 2

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

materiał: mosiądz, kolor: chromo-nikiel

materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/330-25
wymiary szekli bolca PL330/25: 8/25/25mm AB/330-50
wymiary szekli bolca PL330/50: 8/50/25mm AB/330-100

AB/330-20 wymiary szekli bolca PL330/100: 8/100/25mm
AB/330-50 klasa bezpieczeństwa: 3

AB/330-100

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana
zgodny z: CEN 5 i VBVmateriał, kolor: chromo-nikiel AB/330-25
mateiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON AB/330-50

AB/330-SWP-25 wymiary szekli PL330 SWP: 8/25/25mm
AB/330-SWP-50 klasa bezpieczeństwa: 3

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

materiał: stal hartowana, kolor: chromonikiel AB/340-25
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/340-50
wymiary szekli bolca PL340/25: 10/25/28mm 

AB/340-25 wymiary szekli bolca PL340/50: 10/50/28mm
AB/340-50 klasa bezpieczeństwa: 4

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana
zgodny z: CEN 5 i VBVmateriał, kolor: chromo-nikiel AB/340-25
mateiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON AB/340-50

AB/340-SWP-25 wymiary szekli PL340 SWP: 10/25/28mm
AB/340-SWP-50 klasa bezpieczeństwa: 4

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

GER/CL

GERDA CL20 

7

10

ABLOY PL321/20  / ABLOY PL321/50

9 GER/T90

GERDA T90

8 RL/100

PVS CL-1000

brak możliwości dorobienia kopii klucza oraz wykonania systemu Key Alike i Master Key

ABLOY PL330/25  / ABLOY PL330/50 / ABLOY PL330/100 

15,00 €
15,00 €
15,00 €
20,00 €

11

14

ABLOY PLM 340 SWP - Super Water Proof (IP-68)

13

ABLOY PL340/25  / ABLOY PL340/50 

12

ABLOY PLM 330 SWP - Super Water Proof (IP-68)



materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel AB/341-25
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/341-50
wymiary szekli bolca PL341/25: 10/25/28mm 

AB/341-25 wymiary szekli bolca PL341/50: 10/50/28mm
AB/341-50 klasa bezpieczeństwa: 3

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

materiał: mosiądz, kolor: chromonikiel
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/342-25
wymiary szekli bolca PL342: 10/25/28mm 
szekla chroniona dodatkowym kołnierzem
klasa bezpieczeństwa: 4

                                                           
Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

materiał: stal hartowana
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/350-25
wymiary szekli bolca PL350/25: 14/25/31mm AB/350-50

AB/350-25 wymiary szekli bolca PL350/50: 14/50/31mm
AB/350-50 klasa bezpieczeństwa: 5

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana
zgodny z: CEN 5 i VBVmateriał, kolor: chromo-nikiel
mateiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON AB/350-25
wymiary szekli PL350-25 SWP: 14/25/31mm AB/350-50

AB/350-SWP-25 wymiary szekli PL350-50 SWP: 14/50/31mm
AB/350-SWP-50 klasa bezpieczeństwa: 5

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

materiał: stal hartowana
materiał szekli: stal nierdzewna, hardened-BORON AB/362
wymiary szekli PL362SWP: 15/25/30mm

AB/362 klasa bezpieczeństwa: 5

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

dodatkowe uszczelnienie (oringi i korek dolny), szelka wyjmowana
zgodny z: CEN 5 i VBVmateriał, kolor: chromo-nikiel
mateiał szekli: stal hartowana, nierdzewna, hardened-BORON AB/362-SWP
wymiary szekli PL362SWP: 15/25/30mm
klasa bezpieczeństwa: 6

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zgodne z: EN1627, EN12320, VbV
materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom
wyjmowana szekla
wymiary szekli PL5000: 10/22/25mm

PL/5000 klasa bezpieczeństwa: 3

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

zgodne z: EN1627, EN12320, VbV
materiał: stal nierdzewna, hartowana, kolor: chrom
wyjmowana szekla
wymiary szekli PL6000: 12/24/29mm
klasa bezpieczeństwa: 4

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

15

ABLOY PL341/25  / ABLOY PL341/50 

16 AB/342

ABLOY PL342 

17

ABLOY PL350/25   / ABLOY PL350/50

18

ABLOY PLM350 SWP - Super Water Proof (IP-68)

19

ABLOY PL362   

20 AB/362-SWP

ABLOY PLM362 - Super Water Proof (IP-68)

21

PL 5000

22 PL/6000

PL 6000



Nr. Kat. Symbol Produkt

Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru

Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą zapadki od wewnątrz BLACKS/S-1 - 1 szt.

System awaryjnego otwarcia od wewnątrz BLACKS/S-1 - 2 szt.

wykonanie: stal hartowana, nierdzewna - AISI - 304 INOX BLACKS/S-1 - 3 szt.

wymiary: 108 x 108 mm, głębokość: 45 mm
certyfikowany, zgodny z normą 12320:2019

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki - max. do 10 kpl.      

Master Key System - adaptacja kłódki 

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru

Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą zapadki od wewnątrz BLACKS/B-1 - 1 szt.

System awaryjnego otwarcia od wewnątrz BLACKS/B-1 - 2 szt.

wykonanie: stal hartowana, nierdzewna - AISI - 304 INOX BLACKS/B-1 - 3 szt.

BLACKS/B wymiary: 108 x 108 mm, głębokość: 45 mm
certyfikowany, zgodny z normą 12320:2019

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

Zamek blokujący dźwignie prętów w skrzydłach drzwi naczep samochodów ciężarowych 
oraz samochodów do 3,5t z zabudową (np.chłodnie)
materiał: stal nierdzewna PV03 - 1 szt.
wymiary: 70mm x 50mm x 50mm PV03 - 2 szt.
płyta w zestawie zapobiegająca przed wyrwaniem bloklady z drzwi
w skład wchodzi: zabezpieczenie, 2 klucze, karta kodowa klucza

instalowany bezpośrednio na fabryczne otwory zamka
materiał: stal niklowana, ocykowana, pokryta powłoką antykorozyją G5P1 - 1 szt.
wymiary: średnica 80 mm G5P2 - 2 szt.
konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 G5P3 - 3 szt.
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucz na podstawie karty kodowej                     KEY

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap GVTA

Master-Key- dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

Dedykowany zarówno do drzwi bocznych jak i tylnych
materiał: stal niklowana, ocykowana, pokryta powłoką antykorozyją G5F1 - 1 szt.

wymiary: średnica 80 mm G5F2 - 2 szt.

konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015 G5F3 - 3 szt.

spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucz na podstawie karty kodowej                     KEY

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap GVTA

Master-Key- dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

Montowany na tylnej klapie windy hydraulicznej

materiał: stal niklowana, ocykowana, pokryta powłoką antykorozyją G5T1 - 1 szt. 130,00 €
wymiary: średnica 80 mm
konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucz na podstawie karty kodowej                     KEY

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap GVTA

Master-Key- dopłata do systemu (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

5 G5F

GATE-LOCK Small - seria F

Łatwy i szybki sposób instalacji - jeden otwór w drzwiach

4 G5P

GATE-LOCK Small - seria P

zamek nie wymagający wiercenia,

6 G5T

GATE-LOCK Small - seria T

Przeznaczony do pojazdów dostawczych z windą

2

BLACKSTONE Black COMBO

3 PV-03

PV-03 BOX LOCK

1 BLACKS/S

BLACKSTONE Silver COMBO

Cena



Nr. Kat. Symbol Produkt

Podówójne mocowanie - nity, śruby do wyboru wg. uznania 
Wzmocniony  kabel awaryjny do otwarcia od wewnątrz, z osobnym uchwytem
Osłona zamka w kpl. przed zanieczyszczeniami - Anti-Dust Cap G4MA1 - 1 szt.
materiał: stal niklowana, ocykowana G4MA2 - 2 szt.
wymiary: średnica 164mm x 59 mm G4MA3 - 3 szt.
konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej                     KEY

Master-Key - dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

Dodatkowe wyposażenie anty-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock) GVMX

Wzmocniony  kabel awaryjny do otwarcia od wewnątrz, z osobnym uchwytem
Powierzchnia zamka pokryta  dodatkową powłoką antykorozyją G4MB1 - 1 szt.
materiał: stal niklowana, ocykowana G4MB2 - 2 szt.
wymiary: średnica 164mm x 59 mm G4MB3 - 3 szt.
konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej                     KEY

Master-Key - dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap GVTA

Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podpięcia zamka do telematyki GVMK 

Dodatkowe wyposażenie anty-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock) GVMX

Instalacja bez potrzeby demontażu żadnego panelu od wewnątrz drzwi
Kabel awaryjny od wewn. w formie wolnej linki do pociągnięcia (w zestawie) G4MC1 - 1 szt.
materiał: stal niklowana, ocykowana G4MC2 - 2 szt.
wymiary: średnica 164mm x 59 mm G4MC3 - 3 szt.
konstrukcja odporna na włamania - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucza na podstawie karty kodowej                     KEY

Master-Key - dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti Dust Cap GVTA

dodatkowe wyposażenie anty-przecięciowe Anti-Cutting Lock (Single Lock / Double Lock) GVMX

Przeznaczony do samochodów dostawczych do 3,5T, kontenerów oraz naczep TIR
Wyposażony w specialny system ryglowania hakowego 
Wbudowany manualny sygnalizator zamknięcia OPEN/CLOSE GVL1 - 1 szt.
materiał: stal niklowana, ocykowana, pokryta powłoką antykorozyją GVL2 - 2 szt.
wymiary: średnica 180mm x 98 mm
konstrukcja odporna na włamania, cylinder NETOMA - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            KEY

Master-Key - dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti-Dust Cap GVTA

Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podpięcia zamka do telematyki GVMK 

zestaw wzmacniający do naczep i wyposażenia specjalnego (drzwi do 10 cm grubości) GVLK1

zestaw wzmacniający do naczep i wyposażenia specjalnego (drzwi powyżej 10 cm grubości) GVLK1K

Krótsza wersja GVL do montażu w pojazdach z wąskimi prętami zewnętrznymi
Wyposażony w specialny system ryglowania hakowego 
Wbudowany manualny sygnalizator zamknięcia OPEN/CLOSE GVL1 - 1 szt.
materiał: stal niklowana, ocykowana, pokryta powłoką antykorozyją GVL2 - 2 szt.
wymiary: średnica 150mm x 98 mm
konstrukcja odporna na włamania, cylinder NETOMA - testowany zgodnie z normą 1303:2015
spełnia wymagania TAPA TSR, zgodny ze standardami CCNP

Dodatkowe opcje:
dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            KEY

Master-Key - dopłata do systemu  (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

przesłonka chroniąca wkładkę zamkową przed brudem i kurzem - Anti-Dust Cap GVTA

Elektryczny system otwierania z pilota z możliwością podpięcia zamka do telematyki GVMK 

zestaw wzmacniający do naczep i wyposażenia specjalnego (drzwi do 10 cm grubości) GVLK1

zestaw wzmacniający do naczep i wyposażenia specjalnego (drzwi powyżej 10 cm grubości) GVLK1K

Elastyczny system zamykania - Slamlock lub Deadlock - do wyboru

Możliwość zmiany systemu zamykania za pomocą czerwonej zapadki. XLV01 - 1 szt.
Kabel awaryjny od wewn. w formie wolnej linki do pociągnięcia (w zestawie) XLV02 - 2 szt.
Łatwa i szybka instalacja. XLV03 - 3 szt.

XLV materiał: stal hartowana
wymiary: 150mm x 100mm

wkładka zamkowa zintegrowana z zamkiem, antyrozwierceniowa i antywłamaniowa, 

Dodatkowe opcje:

dorobienie kopii klucz na podstawie karty kodowej                     KEY

Master-Key- dopłata do systemu (1 klucz generalny do wszystkich blokad) - max 35 kpl. GVMK 

Wkładka zamkowa zintegrowana z blokadą (2 klucz w zestawie), 
Odporna na wilgoć, przewiercenia oraz wibracyjne metody włamań
materiał: stal hartowana
wymiary: średnica: 75mm / wysokość: 50mm EVO-01 - 1 szt.
Korpus jest stały (niedemontowalny), zamykanie odbywa się przez przekręcenie korpusu EVO-02 - 2 szt.
podkładki montażowe, szablon, uchwyty - w zestawie

system automatycznego zamykania w momencie domknięcia drzwi

wkładka zamowa zintegrowana (2 klucze w zestawie)
zamek stały (nieusuwalny)
utwardzony trzpień blokujący NOVAL/1 - 1 szt.

NOVAL wymiary: długość: 100 mm / wysokość: 50mm NOVAL/2 - 2 szt.
podkładki montażowe, szablon, uchwyty - w zestawie
awaryjne otwieranie od wewnątrz

Skutecznie chroni przed włamaniem do strefy załdadnukowej

Łatwy i szybki w montażu VAN-T/1 - 1 szt.
materiał: stal hartowana, malowana proszkowo VAN-T/2 - 2 szt.
wymiary: 165mm x 86mm

opcja automatycznego i manualnego zamykania - do wyboru

Dodatkowe opcje:

dorobienie klucza na podstawie kodu klucza                            

Key Alike System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)         

Master Key System - adaptacja kłódki (1 klucz w zestawie)     

Master Key System - klucz generalny-główny                                            

Dedykowany zarówno do drzwi bocznych jak i tylnych

System zamka Hasp może być również stosowany np.na drzwiach wejćiowych, szafkach
mateiał: korpus wykonany z aluminium, śruba ze stali, malowane proszkowo ARMA-D/1 - 1 szt.

ARMA-D wymiary: 155mm x 31,5mm ARMA-D/2 - 2 szt.

wkładka zamkowa Mul-T-Lock zintegrowana
zamek bezkluczykowy – “naciśnij, aby zablokować”
gumowa uszczelka chroniąca wkładkę przed brudem i kurzem

14

NOVAL Lock

16

ARMA-D LOCK

15 VAT-T

VAT-T LOCK 

12

GATE-LOCK XL 

13 SAT/EVO

SATURN EVO VAN LOCK

SATURN EVO

11 GVLM

GATE-LOCK Maxi - L (Mini)

10 GVL

GATE-LOCK Maxi - L

Wyposażony dodatkowo w wewnętrzne płyty wzmacniające przed wyrwaniem i wierceniem

9 G4MC

GATE-LOCK Medium - seria LIGHT

Szybki w instalacji, montowany od wewnątrz za pomocą nitów

7 G4MA

GATE-LOCK Medium - seria PRO

8 G4MB

GATE-LOCK Medium - seria COURIER

Cena


