
Roestvrijstalen hangsloten

Bestand tegen de meest veeleisende weers- en andere omstandigheden. 
De nieuwe American Lock®-hangsloten met een stevig roestvrijstalen huis 
zijn tegen elke omgeving bestand. Met een volledig corrosiebestendige 
constructie bieden deze hangsloten een hoge beveiliging in welke 
omstandigheden dan ook, waardoor ze ideaal zijn voor heavy-duty 
industriële en scheepstoepassingen.

Door zijn aanbod van op maat gemaakte opties op bestelling  
verwacht u inmiddels van American Lock deze roestvrijstalen  
hangsloten in breedten van 44 mm en 50 mm, met een keuze  
aan beugelhoogten van 28 mm of 50 mm.

De roestvrijstalen beugels van deze hangsloten zijn bestand  
tegen fysiek geweld met knip- en zaagwerktuigen.

American Lock hangsloten met stevig roestvrijstalen huis zijn  
herinstelbaar en gemakkelijk te servicen, met  
vervangbare cilinders met 5 en 6 stiften voor tientallen  
duizenden sleutelcombinaties.

Tot de optionele upgrades behoren BumpStop® Advanced  
Cylinder Technology, Edge™ Key Control en Weatherbuilt™  
Padlock Protection.

Bogend op nagenoeg 100 jaar precisieverspaning en kwaliteitsproductie 
biedt American Lock producten die de commerciële industrienormen 
overtreffen. Onze nieuwe hangsloten met roestvrijstalen huis bieden 
zware beveiliging voor de meest veeleisende omgevingen.
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BESTAND TEGEN DE MEEST VEELEISENDE OMGEVINGEN:
•	Overtreft	de	eisen	van	ASTM	Grade	6	voor	corrosiebestendigheid	

van hangsloten, met roestvrijstalen huis, beugel, alle lagers,  
veren en valluik, en messing cilinder en actuator

•	Bestand	tegen	de	meest	veeleisende	omgevingen	en	
weersomstandigheden

•	Ideaal	voor	heavy-duty	industriële	en	scheepstoepassingen

BIEDT DE ULTIEME BESCHERMING:
•	Roestvrijstalen	beugel	met	vergrendeling	d.m.v.	dubbel	 

kogellager is bestand tegen knippen en wrikken
•	Stevig	roestvrijstalen	huis	is	bestand	tegen	knippen	 

en zagen
•	Biedt	de	hoogwaardige	beveiliging	waar	American	Lock	 

voor staat

BEANTWOORDT AAN UW BEVEILIGINGSBEHOEFTEN:
•	Gemaakt	op	bestelling	in	hangslotbreedten	van	44	mm	 
 en 50 mm, met beugelhoogten van 28 mm of 50 mm
•	Herinstelbaar:	cilinders	met	5	of	6	stiften	bieden	tientallen 
 duizenden sleutelcombinaties
•	Tot	de	optionele	upgrades	behoren	BumpStop®	Advanced	 
 Cylinder Technology, Edge™ Key Control en Weatherbuilt™  
 Padlock Protection
•	Lasergravering	van	bedrijfslogo,	naam	van	medewerker	 
 of sleutelnummer

VOOR MEER INFORMATIE BEL +33.1.41.43.72.00  
OF SURF NAAR  WWW.AMERICANLOCK.COM

Specificaties Modellen

5 stiften / APTC A5460 A5461
6 stiften / APTC A6460 A6461

Beugelhoogte 28 mm 50 mm

Specificaties Modellen

5 stiften / APTC A5400 A5401
6 stiften / APTC A6400 A6401

Beugelhoogte 28 mm 50 mm

Rechthoekige hangsloten van 50 mmRechthoekige hangsloten van 44 mm


