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• Innovatief

TITALIUM™
Een nieuwe dimensie
TITALIUM™ - Toekomstgerichte veiligheid

TITALIUM™ - Licht en veilig

De TITALIUM™- hangsloten van veiligheidsexpert ABUS betekenen een nieuwe dimensie
in veiligheid! Gemaakt van een innovatief materiaal, staan ze voor veel veiligheid bij
een tegelijkertijd sterk gereduceerd gewicht. TITALIUM™ is een speciale aluminiumlegering met een hoge robuustheid en een laag gewicht. ABUS zet, net als de
luchtvaartindustrie, vol in op deze twee essentiële materiaaleigenschappen. Deze
moderne productimplementatie komt ook in het productontwerp naar voren
– alle sloten uit de TITALIUM™-serie overtuigen namelijk ook optisch door hun
roestvrij staalachtige finish.

De nieuwe hangsloten uit de TITALIUM™-serie betekenen de nieuwe referentie op
het gebied van hangsloten. In vergelijking met traditionele messing hangsloten
met hetzelfde veiligheidsniveau hebben de hangsloten uit de TITALIUM™-serie
een ongeveer 30 procent lager gewicht. Zeker daar waar naast het veiligheidsaspect
ook het gewicht een rol speelt – bijv. op reis, bij mobiel gebruik of voor het beveiligen van verplaatsbare goederen of objecten – zijn TITALIUM™-hangsloten een
aantrekkelijk alternatief. Zo staat de TITALIUM™-serie voor een nieuwe generatie
veilige, innovatieve hangsloten!
TIALIUM™ is HET materiaal van de toekomst voon hangsloten!
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80TI-serie

64TI-serie

Absoluut sterke techniek

Licht maar toch robuust

Het vlaggenschip van de TITALIUM™-series door het fraaie design en de technische
eigenschappen. Binnen in de massieve slotkast beschermt een 6-stifts precisiecilinder met paracentrisch sleutelprofiel tegen intelligente openingsmethoden.
Een verchroomde cilinderkern en een hardstalen beugel met NANOProtect zorgen
voor veiligheid en een hoge weerstand tegen corrosie van de in drie beugelhoogtes
verkrijgbare modellen uit de 80TI-serie.

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
• Deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, veiligheidskettingen, etc.
Techniek
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een
laag gewicht
• Hardstalen beugel met NANOProtect voor een optimale bescherming tegen corrosie
• 6-stifts precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel
• Dubbele beugelvergrendeling
• Verchroomde cilinderkern
Assortiment
• Kastbreedte: 40, 45, 50 mm

5

Bij een gemiddeld tot hoog diefstalrisico wordt het gebruik van de hangsloten uit
de 64TI-serie, met een optimale prijs/veiligheidverhouding, aanbevolen. Alle
modellen uit deze serie hebben een paracentrisch sleutelprofiel, een verchroomde
cilinderkern en een beugel van gehard staal. Vanaf 30 mm. kastbreedte zelfs met
een speciale hardstalen beugel met NANOProtect.
Toepassing en gebruik
• Beveiliging van waardevolle goederen/objecten of bij een meer dan gemiddeld
diefstalrisico
• Deuren, poorten, kasten, gereedschapskisten, veiligheidskettingen, etc.
Techniek
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een
laag gewicht
• Hardstalen beugel met NANOProtect voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Precisiecilinder met een paracentrisch sleutelprofiel voor meer weerstand tegen
manipulatie
• Dubbele beugelvergrendeling
• Verchroomde cilinderkern
Assortiment
• Kastbreedte: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm
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54TI-serie

90RK/50

Lichtgewicht veiligheid van ABUS

Massieve veiligheid en individuele service van ABUS

De basis van deze nieuwe generatie hangsloten wordt gevormd door de 54TI-serie.
Met een slotkast van TITALIUM™, een beugel van speciaal gehard staal en dubbele
vergrendeling bieden deze hangsloten optimale veiligheid bij een gering diefstalrisico tegen een excellente prijs/kwaliteitverhouding.

Het massieve hangslot 90RK/50 heeft een uitwisselbare cilinder zodat hij eenvoudig
aangepast kan worden aan de vorige 90/50 en profielcilinders en/of hangsloten
waarvoor een zogenaamde Figure8 cilinder beschikbaar is. Standaard met beugelbescherming en een 6-stifts precisiecilinder met een groot aantal sluitingen.

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van kleinere goederen/objecten of bij een gering diefstalrisico
• Tassen, koffers, geldkistjes, gereedschapskisten, ogenkabels, etc.
Techniek
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium - hoge veiligheid bij een
laag gewicht
• Hardstalen beugel
• Dubbele beugelvergrendeling
Assortiment
• Kastbreedte: 30, 35, 40, 50 mm

Toepassing en gebruik
• Beveiliging van grotere waardevolle goederen/objecten of bij een hoog diefstalrisico
• Zeer weersbestendig (bijv. bij buitengebruik in waterrijke gebieden)
Techniek
• Slotkast van massief TITALIUM™ speciaal aluminium hoge veiligheid bij een laag gewicht
• Beugel van roestvrij staal
• Dubbele beugelvergrendeling
• Doorlopende kast als beugelbescherming
• Uitwisselbare cilinder: integreerbaar in sluitsystemen met profielcilinders
en/of hangsloten waarvoor een z.g. Figure8 cilinder beschikbaar is.
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