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The good feeling of security

Da vi løbende videreudvikler og forbedrer vore produkter, kan der forekomme ændringer i de tekniske specifikationer og farver. © ABUS 03/2012

Er FREMTIDENS materiale!

• Kraftig
• Let
• Innovativ

TITALIUM™
En ny dimension
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TITALIUM™ - Fremtidsorienteret sikkerhed

TITALIUM™ - Let og sikker

TITALIUM™ hængelåse fra sikkerhedseksperten ABUS markerer en ny dimension
inden for sikkerhed! De er fremstillet af et innovativt materiale og står for høj
sikkerhed, samtidig med at vægten er blevet betydelig reduceret. Materialet
TITALIUM™ er baseret på en let aluminium speciallegering, som byder på en
kraftig robusthed, samtidig med at den er meget let. Ligesom ved fremstillingen
af flyvemaskiner satser ABUS med TITALIUM™ på to essentielle egenskaber: den
højeste stabilitet og en lav vægt. Denne moderne produktionsteknologi afspejler
sig også i produktdesignet – alle låse i TITALIUM™-serien overbeviser gennem
deres rustfrit stål-look.

De nye hængelåse i serien TITALIUM™ markerer den nye reference inden for hængelåsområdet. Sikkerhedsniveauet er det samme som for klassiske hængelåse af messing,
men vægten er ca. 30% lavere. Dette gør låsene i TITALIUM™-serien til et attraktivt
alternativ. F.eks. overalt, hvor vægten ud over sikkerhedsaspektet også spiller en
rolle – det være sig på rejser, ved mobil anvendelse eller til sikring af bevægeligt
gods. Således står TITALIUM™ serien for en ny generation af sikre, innovative hængelåse!

TITALIUM™ - er FREMTIDENS materiale!
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Serie 80TI

Serie 64TI

Kraftig teknik

Let og alligevel robust

Flagskibet i TITALIUM™ hængelås familien overbeviser ud over det vellykkede design
gennem de tekniske egenskaber. Indeni det massive låsehus beskytter en 6-stiftpræcisionscylinder med en paracentrisk nøgleprofil også mod manipulation af låsen.
Forkromede cylinderkerner og en hærdet stålbøjle med speciel NANO Protectbelægning sørger for sikkerhed og en høj vejrbestandighed af modellerne i serien
80TI, som fås med tre bøjlehøjder.

Ved mellemhøj til høj tyveririsko anbefales brugen af hængelåse fra serien 64TI,
som står for en optimal kombination af sikkerhed og pris. Alle modeller i serien
råder over en paracentrisk nøgleprofil, forkromede cylinderkerner og hærdede
stålbøjler. Fra en størrelse på 30 mm råder modellerne desuden over en specialstålbøjle med NANO Protect belægning.

Anvendelsesområder og anvendelse
• sikring af større værdier/genstande eller ved høj tyveririsiko
• døre, porte, skabe, garderober, værktøjskasser o.l.
Teknologi
• massivt låsehus af TITALIUM™ specialaluminium - høj sikkerhed og lav vægt
• hærdet stålbøjle med speciel NANO Protect-belægning for en meget høj
korrosionsbeskyttelse
• 6-stift præcisionscylinder med paracentrisk nøgleprofil
• dobbelt bøjlelås
• forkromede cylinderkerner
Varianter
• størrelser: 40, 45, 50 mm

Anvendelsesområder og anvendelse
• sikring af mellemstore værdier/genstande eller hvor risikoen for tyveri er over gennemsnittet
• kæder, døre, porte, skabe, garderober, værktøjskasser, kældervinduer, skure o.l.
Teknologi
• låsehus af TITALIUM™ specialaluminium – høj sikkerhed og lav vægt
• specialstålbøjle med NANO Protect belægning for en meget høj korrosionsbeskyttelse
• paracentrisk nøgleprofil for en forhøjet manipulationsbeskyttelse
• præcisionscylinder
• dobbelt bøjlelås
• forkromede cylinderkerner
Varianter
• størrelser: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
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Serie 54TI

90RK/50

Sikkerhed fra ABUS – på den nemme måde

Massiv sikkerhed og individuel service fra ABUS

Basismodellerne af den nye generation af hængelåse er låsene i serien 54TI. Med
et låsehus af TITALIUM™, en hærdet stålbøjle og en dobbelt bøjlelås byder på optimal
sikkerhed og en lav tyveririsiko samt et fremragende forhold mellem pris og ydelse.

Den stærke 90RK/50 har udskiftelig cylinder, og kan dermed integreres i låsesystemer.
90RK/50 kan således kodes til eksisterende 90/50 systemer eller til cylindere fra
serien 83/45. Som standard leveres den med bøjlebeskyttelse og en 6-stift-præcisionscylinder, som muliggør et stort antal låsninger.

Anvendelsesområder og anvendelse
• sikring af mindre værdier/genstande eller ved lav tyveririsiko
• tasker, kufferter, kassetter, garderober, værktøjskasser o.l.
Teknologi
• låsehus af TITALIUM™ specialaluminium
• hærdet specialstålbøjle
• dobbelt bøjlelås
Varianter
• størrelser: 30, 35, 40, 50 mm

Anvendelsesområder og anvendelse
· Sikring af større værdier/genstande eller ved høj tyveririsiko
· Egnet til brug i ekstreme miljøer (eksempelvis ved kystområder eller
havnemiljøer til udendørs sikring af varer, køretøjer eller marinefartøjer)
Teknologi
· Massivt låsehus af TITALIUM™ specialaluminium - høj sikkerhed og lav vægt
· Bøjle lavet af rustfrit stål med dobbelt bøjlelås for sikring mod træk og vrid
· Låsehus med bøjlekappe som beskytter mod klipning med boltsaks
· Ekstrem modstandsdygtig overfor rustangreb
· Præcisionscylinder
· Låsecylinder kan udskiftes
· Tvangslukkende: Skal låses med nøgle
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