GATELOCK

Per jaar worden in Nederland meer dan 2500 lichte bedrijfsvoertuigen gestolen, waarvan maar een beperkt
aantal wordt teruggevonden. Zelfs als de inbraak mislukt, richt de inbraakpoging schade aan portieren aan.
Om uw auto, de gereedschappen en de lading te beschermen leveren wij het Gatelock beveiligingsslot.
Gatelock Van is een innovatief mechanisch beveiligingsslot ontworpen om
uw voertuig, gereedschap en lading
tegen diefstal te beschermen. Het slot
kan gebruikt worden op zowel achterals schuifdeuren.
Het stalen huis en het verharde oppervlak zorgen voor een maximale sterkte
en taaiheid. De Gatelock is ongrijpbaar
voor de meeste inbraakgereedschappen en bestendig tegen zagen en
boren. De slam lock bediening zorgt
ervoor dat u uw lading eenvoudig en
veilig kunt laden en lossen. Het slot is
verkrijgbaar in verschillende modellen
en afmetingen.

Small

Medium

Large

Voor meer informatie: neem contact op met
ons
www.bedrijfswageninrichting.nu

OPTIMALE BEVEILIGING

De Gatelock Van Small is
ontwikkeld voor iedereen die
regelmatig waardevolle producten
of pakketten vervoert of waardevolle inhoud vast in het bedrijfsvoertuig heeft liggen. Er zijn drie
varianten beschikbaar.
Art. nr.

Omschrijving

Model

Aantal

80221017

Small, F-serie

Bestelwagens

Enkel slot

80221018

Small, F-serie

Bestelwagens

Set, 2 stuks

80221019

Small, T-serie

Bakwagens met laadklep

Enkel slot

80221024

Small, P-serie

Sprinter en Crafter

Set, 2 stuks

80221025

Small, P-serie

Jumper, Boxer en Ducato

Enkel slot

80221026

Small, P-serie

Jumper, Boxer en Ducato

Set, 2 stuks

De Gatelock Van Medium is
uitermate geschikt voor nationale
en internationale koeriersdiensten
en daarnaast voor iedereen die
iets van waarde vervoert in de
laadruimte. Beschikbaar in een
Slamlock en Deadlock versie.
Art. nr.

Omschrijving

Aantal

80221012

Medium, Courier

Enkel slot

80221012D

Medium, Courier Deadlock

Enkel slot

80221011

Medium, Courier

Set, 2 stuks

80221011D

Medium, Courier Deadlock

Set, 2 stuks

80221021

Medium, Courier

Set, 3 stuks

80221021D

Medium, Courier Deadlock

Set, 3 stuks

Speciaal voor bakwagens en
kleine trailers. De Gatelock Van
Large werkt net even anders dan
de standaard versie, maar het
basis-principe blijft hetzelfde. Door
afstandsbussen is dit slot toepasbaar op elke paneeldikte.
Art. nr.

Omschrijving

Model

Aantal

80221006

Large, Serie Maxi

Lichte bakwagens

Enkel slot

80221022

Large, Serie Maxi

Lichte bakwagens

Set, 2 sloten
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