
ABUS GRANIT™

High Security onder alle omstandighe-
den! Dankzij het extreem harde roestvrij-
staal en de ABUS Plus™ schijvencilinder 

biedt de GRANIT™ een hoge bescherming 
tegen manipulatie. De unieke kogelver-
grendeling maakt het uittrekken van de 
beugel haast onmogelijk (> 6 ton trek-
kracht). Een roestvrijstaal hangslot dat 
extreem corrosiebestendig is.

ABUS DISKUS®

Trust the Original! De Diskus® is het ronde 
hangslot dat al meer dan 70 jaar door ABUS 
wordt geproduceerd in Duitsland. De ronde 
vorm van de slotkast en de beugel van ge-
hard staal bieden maximale weerstand tegen 
manipulatie.

ABUS 158
De ABUS 158 is een compact cijferslot met 
zelfinstelbare cijfercode. Het cijferslot 
heeft een robuuste slotkast van zamak 
en een hardstalen beugel. Afhankelijk 
van de grootte heeft dit product 3, 4 of 5 
cijferwielen. 

ABUS 86TI
Veilig en licht; de ABUS 86 TITALIUM™ is een 
solide hangslot dat eenvoudig in een sluitplan 
geïntergreerd kan worden. Het hangslot biedt 
ruimte voor een 10/30 halve cilinder (Europro-
fiel). De slotkast is gemaakt van massief  TITA-
LIUM™, dit is een sterke, lichte en innovatieve 
aluminiumlegering. De hardstalen beugel is 
voorzien van een NANO PROTECT™ ter bescher-
ming tegen corrosie.

ABUS 64TI
Een veilig hangslot met een licht ge-
wicht, dat is de ABUS 64 TITALIUM™. 
De slotkast is gemaakt van massief  
TITALIUM™, dit is een sterke, lichte 
en innovatieve aluminiumlegering. 
De hardstalen beugel is voorzien van 
een NANO PROTECT™ ter bescherming 
tegen corrosie en de cilinderkern is 
verchroomd.

ABUS 65
De 65 is een echte ABUS klassieker. 
Het hanglsot heeft een slotkast van 
massief messing en een beugel van 
gehard staal met NANO PROTECT™ - 
een coating die een zeer hoge be-
scherming biedt tegen corrosie. Een 
100% roestvrij hangslot!
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ABUS PROFIELCILINDERS
ABUS biedt een uitgebreid programma aan profielci-
linders met een SKG** en SKG*** keurmerk geschikt 
voor elk sluitplan. De NK3, N3 en E60 voldoen aan de 
hoogste veiligheidseisen en bieden een extreem goede 
bescherming tegen allerlei vormen van manipulatie. 
Het productassortiment is breed waardoor er voor elk 
sluitplan een passende oplossing is. Elke serie is in veel 
verlengingen en uitvoeringen leverbaar. Daarnaast is 
het mogelijk om ABUS hangsloten in een sluitplan te 
integreren.

ABUS - BEVEILIGINGSTECHNIEK SINDS 1924
Sinds 1924 zorgt ABUS wereldwijd voor het goede ge-
voel van veiligheid. Het uitgebreide gamma aan veilig-
heidsproducten biedt voor elke situatie de juiste oplos-
sing.  Als Duitse fabrikant van kwaliteitsproducten draait 
het om een hoge mate van betrouwbaarheid, een lange 
levensduur en bedieningscomfort. 

Het uitgebreide assortiment bestaat uit producten om ei-
gendommen te beschermen tegen diefstal; high security 
hangsloten, allround security en profielcilinders/sluitsys-
temen voor elk project.


