
חברת המנעולים הטובה בעולם  
אבטחה & פתרונות בטיחות



אודות החברה
.Augus t Bremicker  'הוקמה בשנת 1924 ע"י מר ABUS חברת

אחת מאבני היסוד החשובות של החברה הינה המוניטין ארוך הטווח המבוססים על עסקים 
בינלאומיים.

לחברת ABUS ישנה היסטוריה ארוכת טווח של פעילות אירופאית חזקה בכל הנוגע לעולם 
המנעולנות, כיום ABUS פעילה במדינות משמעותיות רבות באמצעות חברות בת ומונה כ- 3,000 

עובדים ברחבי העולם.
ביטחון הוא עניין של אמון!

אבטחה עם ABUS מבוססת על:
•  ניסיון של למעלה מ- 90 שנה.

•  שיתוף פעולה אינטנסיבי של מידע מקצועי עם כוחות הביטחון.
•  שיתוף פעולה עם חברות ביטוח מהגדולות בעולם ומכוני בדיקות.

•  חדשנות, מחקר ופיתוח עיצובי.
•  בקרת איכות מהגבוהות בעולם.

•  תוצרת גרמניה.
המגוון הרחב של ABUS נותן פיתרון נכון לעמוד בכל המטרות ודרישות האבטחה.

לחברת ABUS ישנם מתקני ייצור מודרניים הפזורים בכל רחבי גרמניה.
חברת ABUS דוגלת בשימוש בחומרים בדרגה הגבוהה והאיכותית ביותר על מנת להבטיח רמת 

אמינות גבוהה לכלל מוצרי החברה.
מוצרי האבטחה של ABUS נבדקים מידי יום על ידי מכוני בדיקה בכל רחבי מדינות אירופה.
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ABUS צילינדר
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טכנולוגיה ותכונות
DIN EN 1303, ISO 9001 :2008 מיוצר על פי 

 צילינדר לשון באיכות גבוה
 כולל 3 מפתחות

ABUS Global Protection Standard (GPS) 3 

DIN EN 1303, ISO 9001 :2008 מיוצר על פי 
 צילינדר גלגל באיכות גבוה

 כולל 3 מפתחות
ABUS Global Protection Standard (GPS) 3 

דגםמספר קטלוגי

צילינדר ABUS לשון 66 (D10) )בליסטר( 92124

צילינדר ABUS לשון +כפתור 66 (D10) )בליסטר( 92125

דגםמספר קטלוגי

צילינדר ABUS גלגל 76 (D10) )בליסטר( 92117

צילינדר ABUS גלגל +כפתור 76 (D10) )בליסטר( 92118

צילינדר לשון

צילינדר גלגל
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טכנולוגיה ותכונות
DIN EN 1303, ISO 9001 :2008 מיוצר על פי 

 צילינדר בעל 5 פינים
Titalium צילינדר עשוי אלומיניום מיוחד 

 כולל 3 מפתחות
ABUS Global Protection Standard (GPS) 3 

דגםמספר קטלוגי
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/30 )בליסטר(92126
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/30 + כפתור )בליסטר( 92127
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/30 )קופסה(92128
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/30 + כפתור )קופסה(92129
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/30 סדרה 44 )קופסה(92130
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/30 סדרה 83 )קופסה(92131
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/30 + כפתור סדרה 44 )קופסה(92132
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/30 + כפתור סדרה 83 )קופסה(92133
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/30 סדרה M1 )קופסה(92134
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/30 סדרה M2 )קופסה(92135
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/30 + כפתור סדרה M1 )קופסה(92136
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/30 + כפתור סדרה M2 )קופסה(92137
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 35/35 )קופסה(92138
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 35/35 + כפתור )קופסה(92139
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 35/35 סדרה 44 )קופסה(92140
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 35/35 סדרה 83 )קופסה(92141
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 35/35 + כפתור סדרה 44 )קופסה(92142
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 35/35 + כפתור סדרה 83 )קופסה(92143
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 35/35 סדרה M1 )קופסה(92144
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 35/35 סדרה M2 )קופסה(92145
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 35/35 + כפתור סדרה M1 )קופסה(92146
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 35/35 + כפתור סדרה M2 )קופסה(92147
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/40 )קופסה(92148
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 30/40 + כפתור )קופסה(92149
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/40 סדרה 44 )קופסה(92150
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/40 סדרה 83 )קופסה(92151
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/40 + כפתור סדרה 44 )קופסה(92152
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 30/40 + כפתור סדרה 83 )קופסה(92153
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/40  סדרה M1 )קופסה(92154
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/40  סדרה M2 )קופסה(92155
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/40 + כפתור סדרה M1 )קופסה(92156
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 30/40 + כפתור סדרה M2 )קופסה(92157
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 40/40 )קופסה(92158
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 40/40 + כפתור )קופסה(92159
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 40/40 סדרה 44 )קופסה(92160
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 40/40 סדרה 83 )קופסה(92161
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 40/40 + כפתור סדרה 44 )קופסה(92162
צילינדר ABUS טיטליום אחיד Ti12 40/40 + כפתור סדרה 83 )קופסה(92163
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 40/40 סדרה M1 )קופסה(92164
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 40/40 סדרה M2 )קופסה(92165
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 40/40 + כפתור סדרה M1 )קופסה(92166
צילינדר ABUS טיטליום מאסטר Ti12 40/40 + כפתור סדרה M2 )קופסה(92167
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 50/50 )קופסה(92168
צילינדר ABUS טיטליום Ti12 50/50 + כפתור )קופסה(92169
92170 Ti12 לצילינדר ABUS גלם

צילינדר טיטליום
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מנעולי תליה טיטליום
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מנעולי תליה טיטליום דגם 64 

טכנולוגיה ותכונות
:TITALIUM  גוף נעילה מוצק עשוי מסגסוגת אלומיניום 

  קל, אבל מאובטח
NANO PROTECT  שאקל עשוי פלדה מוקשה עם 

 ציפוי להתנגדות נוספת בפני קורוזיה
 הגנה מוגברת מפני פריצות

 חזק בדיוק כמו מנעולי פליז

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה ABUS טיטליום 64Ti30 )בליסטר(92199

מנעול תליה ABUS טיטליום אחיד 64Ti30 KA )בליסטר(92200

מנעול תליה ABUS טיטליום אוזן ארוכה 64Ti30HB60 )בליסטר(92201

מנעול תליה ABUS טיטליום אחיד אוזן ארוכה 64Ti30HB60 )בליסטר(92202

מנעול תליה ABUS טיטליום 64Ti40 )בליסטר(92203

מנעול תליה ABUS טיטליום אחיד 64Ti40KA  )בליסטר(92204

מנעול תליה ABUS טיטליום אוזן ארוכה 64Ti40HB63 )אחיד( )בליסטר(92205

מנעול תליה ABUS טיטליום אוזן ארוכה אחיד 64Ti40HB63 KA )בליסטר(92206

מנעול תליה ABUS טיטליום 64Ti50 )בליסטר(92207

מנעול תליה ABUS טיטליום אחיד 64Ti50 KA )בליסטר(92208

מנעול תליה ABUS טיטליום אוזן ארוכה 64Ti50HB80 )בליסטר(92209

מנעול תליה ABUS טיטליום אוזן ארוכה אחיד 64Ti50HB80 )בליסטר(92210

מנעול תליה ABUS טיטליום 64Ti60 )בליסטר(92211

מנעול תליה ABUS טיטליום אחיד 64Ti60 KA אחיד )בליסטר(92212

גלם למנעול תליה ABUS טיטליום 30 מ"מ  92213

גלם למנעול תליה ABUS טיטליום 40 מ"מ  92214

גלם למנעול תליה ABUS טיטליום 50-60 מ"מ  92215
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מנעול תליה פטנט דגם 83
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המנעול הטוב ביותר

מנעול תליה עם צילינדר נשלף

פטנט המאפשר
החלפת אוזן המנעול

בקלות ובמהירות

 ציפוי עבור
עמידות בפני קורוזיה

גוף המנעול
עשוי מפליז

צילינדר נשלף עם 
יכולת בניה עצמית
למערכות שונות

חלון לשינוי קומבינצית
הפינים של הצילינדר

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה ABUS 83/45 דגם 9221683

מנעול תליה ABUS 83CS/45 דגם 9221783

מנעול תליה ABUS טיטליום  83AL/45 דגם 9221883

92219ABUS 83 גלם למנעול תליה דגם
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טכנולוגיה ותכונות
 גוף עשוי פליז מוצק

 שאקל עשוי פלדה נוקשה עם ציפוי 
 רכיבים פנימיים המיוצרים מחומרים נוגדי קורוזיה

 שאקל עם תוספת הגנת חיתוך

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה ABUS פליז 30 מ"מ ABUS 65/30  )בליסטר(92176

מנעול תליה ABUS פליז 30 מ"מ אחיד ABUS 65/30KA  )קופסה(92177

מנעול תליה ABUS פליז 30 מ"מ ABUS 65/30H אוזן ארוכה )בליסטר(92178

מנעול תליה ABUS פליז 30 מ"מ אחיד אוזן ארוכה 65/30HB60 )קופסה(92179

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ  65/40 )בליסטר(92180

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אחיד 65/40KA )קןפסה(92181

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ מאסטר 65/40MK )קופסה(92182

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אוזן ארוכה 65/40HB40 )בליסטר(92183

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אחיד 65/40HB40 KA )קופסה(92184

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אוזן ארוכה 65/40HB63 )בליסטר(92185

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אוזן ארוכה אחיד 65/40HB63 KA )קופסה(  92186

מנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ אוזן ארוכה מאסטר 65/40HB63 MK )קופסה( 92187

מנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ 65/50 )בליסטר(92188

מנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ אחיד KA 65/50 )קופסה( 92189

מנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ מאסטר MK 65/50 )קופסה(92190

מנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ אוזן ארוכה 65/50HB80 )בליסטר(92191

מנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ אוזן ארוכה אחיד 65/50HB80 KA )קופסה( 92192

מנעול תליה ABUS פליז 60 מ"מ א 65/60 )בליסטר(92193

מנעול תליה ABUS פליז 60 מ"מ א אחיד KA 65/60 )קופסה(92194

מנעול תליה ABUS פליז 60 מ"מ א מאסטר MK 65/60 )קופסה(92195

גלם לנעול תליה ABUS פליז 40 מ"מ92196

גלם לנעול תליה ABUS פליז 50 מ"מ92197

גלם לנעול תליה ABUS פליז 60 מ"מ92198

מנעול תליה פליז דגם 65 
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מנעולי גרניט דגם 37

מנעולי גרניט / פלדה
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מנעולי  הם מהמנעולים המאובטחים ביותר בעולם. 
הם פותחו כדי לעמוד בדרישות הגבוהות ביותר לאיכות 

וביטחון.
בכל רחבי העולם, לקוחות תעשייתיים ומסחריים מסתמכים 

על תכונות מיוחדות של סדרת מנעולים זו.
מוצרי  מוגנים היטב מפני פורצים. המנעולים עומדים 
מפני התקפות פיזיות של חותכי מנעולים, מקדחות ופטישים. 
ניתן להשתמש בהם בתנאי חוץ קיצוניים לאורך שנים מבלי 

להראות סימני חלודה והם עמידים מאוד בפני שיטות פריצה.
מנעולי  הם הבחירה הטובה ביותר כאשר דברים 

חשובים באמת צריכים להיות מאובטחים.
סדרת הנעילה זמינה כעת גם עם כרטיס אבטחה.
יש צורך בכרטיס זה כדי להפיק מפתחות נוספים.

אזיק פלדה מוקשה עם
ציפוי  שחור

הגנה גבוהה מפני חלודה

גוף עשוי פלדה מוקשה
עם ציפוי  שחור

מנגנון נעילת כדור מיוחד 
להתנגדות משיכה יוצאת 

דופן

לוחית נגד מקדחה 
להגנה על הצילינדר 

מפני מקדחות כוח

צילינדר דיסק להתנגדות
מפני פריצות

מנעולי גרניט דגם 37

מנעולי גרניט / פלדה
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אבטחה אולטימטיבית - תוצרת גרמניה

טכנולוגיה ותכונות
 שאקל וגוף עשויים פלדת סגסוגת מוקשה

 גליל דיסק ABUS-Plus, ההגנה הגבוהה ביותר מפני
  פריצות

 ציפוי  שחור לעמידות גבוהה בפני קורוזיה
 מפתח עם תאורת לד 

 מיוצר בגרמניה

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה GRANIT  37/55 )בליסטר(92171

92172  37/55KA  אחיד GRANIT מנעול תליה

92173 37/55HB50 אוזן ארוכה GRANIT מנעול תליה

מנעול תליה נירוסטה 100% נגד חלודה  GRANIT 37ST/55 )בליסטר(92174

92175 GRANIT גלם למנעול תליה
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מנעולי קומבינציה

מנעול קומבינציה דגם 180

טכנולוגיה ותכונות
 קוד הניתן לאיפוס מחדש בן 4 ספרות

 גוף עשוי פליז מוצק
 שאקל עשוי נירוסטה

 רכיבים פנימיים המיוצרים מחומרים נוגדי קורוזיה
 מנגנון נעילה מדויק עם הגנה מיוחדת מפני פריצות

דגםמספר קטלוגי

92233
 180IB/50 נגד מים ABUS מנעול קומבינציה

)בליסטר(

92234
מנעול קומבינציה ABUS נגד מים אוזן ארוכה 

  180IB/50HB63
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טכנולוגיה ותכונות
 גוף מוצק עשוי יציקת אבץ
 שאקל עשוי פלדה מוקשה

 קוד הניתן לאיפוס מחדש 3, 4 או 5 ספרות
 פעולה ביד אחת

 מנגנון נעילה מדוייק עם הגנה גבוהה מפני פריצות

מנעול קומבינציה דגם 158

דגםמספר קטלוגי

92235
מנעול קומבינציה ABUS 158/40 דגם 158 

)בליסטר(

92236
מנעול קומבינציה ABUS 158/50 דגם 158 

)בליסטר(

מנעול קומבינציה ABUS 158/65 דגם 92237158

92238
מנעול קומבינציה ABUS 158CS/50 דגם 158 

)בליסטר(

מנעול קומבינציה ABUS 158CS/60 דגם 92239158

טכנולוגיה ותכונות
 קוד הניתן לאיפוס מחדש בן 3 ספרות או 4 ספרות

 אזיק פלדה
 ניתן להשיג בשחור, לבן או כסף

דגםמספר קטלוגי

מנעול קומבינציה ABUS 30 )בליסטר( )155(92242

מנעול קומבינציה דגם 155
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טכנולוגיה ותכונות
 גוף אלומיניום מוצק וקל משקל

 9 צבעים: כחול, צהוב, ירוק, סגול, כתום, אדום, שחור,
  טיטניום וכסף

 קוד בן שלוש או ארבע ספרות הניתנות לאיפוס מחדש
 אידיאלי לאבטחת ארגזי כלים, מזוודות, ארונות ועוד

טכנולוגיה ותכונות
 קוטר שאקל 3 מ"מ

 קוד בן 3 ספרות הניתן לאיפוס מחדש
 מתאים לכל רשויות שדות התעופה בעולם

דגםמספר קטלוגי

92229
מנעול קומבינציה ABUS 20 שלוש ספרות 

צבעוני )בליסטר( )145(

92230
מנעול קומבינציה ABUS 30 שלוש ספרות 

צבעוני )בליסטר( )145(

92231
מנעול קומבינציה ABUS 40 שלוש ספרות 

צבעוני )בליסטר( )145(

דגםמספר קטלוגי

92232
מנעול קומבינציה TSA ABUS בין לאומי שחור 

147TSA/30 )בליסטר(

מנעול קומבינציה TSA דגם 147 

מנעול קומבינציה דגם 145
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טכנולוגיה ותכונות
 גוף מוצק עשוי יציקת אבץ
 שאקל עשוי פלדה מוקשה

 קוד בן 4 ספרות שניתן לאתחול מחדש
 פעולה ביד אחת

 צילינדר דיסק - הגנה מירבית מפני פריצה
 ניתן לזהות ולאפס בקלות קוד שאבד באמצעות מפתח

  )נמכר בנפרד(

דגםמספר קטלוגי

92240
 158KC/45 עם מפתח ABUS מנעול קומבינציה

דגם 158

מפתח למנעול קומבינציה ABUS דגם 92241158

מנעול קומבינציה עם מפתח דגם 158

טכנולוגיה ותכונות
 קוד בן שלוש ספרות

 הגנה גבוהה מפני פריצות
 ציפוי KTL להגנה טובה יותר בפני קורוזיה

 78KC )בקרת מקשים(: צילינדר עם פונקציית מפתח
  ראשי, אידיאלי לבתי ספר

דגםמספר קטלוגי

מנעול קומבינציה ABUS מכני 78/50 )בליסטר(92227

מפתח למנעול קומבנציה ABUS מכני 92228

מנעול קומבינציה מכני
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כספת קומבינציה דגם 787/797

טכנולוגיה ותכונות
 אחסון מוגן אידיאלי למפתחות ודברים עיקרי ערך

 כיסוי נעילה עשוי יציקת אבץ
 קוד בן 4 ספרות הניתנות לאיפוס מחדש

 כיסוי מגן עם מנגנון הזזה
 787: מתאים להתקנה על קיר

 797: מתאים לעילת לשוניות ודלתות 
 מחזיק עד 8 כרטיסים או 20 מפתחות

 787: מגיע עם ווים הניתנים להסרה

דגםמספר קטלוגי

כספת קומבינציה ABUS )בליסטר( )787(92243

כספת קומבינציה ABUS + אנקול בליסטר )797(92244

כספת קומבינציה עם לד ABUS )בליסטר( )787(92245

92246
כספת קומבינציה עם לד ABUS + אנקול בליסטר 

)797(
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ABUS מחזירי דלת
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טכנולוגיה ותכונות
EN 3-6 כוח סגירה מתכוונן 

)BC( חיץ פתיחה הידראולי מתכוונן 
 מהירויות סגירה מתכווננות )180 ° 15- °; 15 ° 0- °(

 לרוחב דלתות בין 950 ל 1500 מ"מ )65-150 ק"ג(

טכנולוגיה ותכונות
)BC( חיץ פתיחה הידראולי מתכוונן 

 יישום אוניברסלי לגודל קרוב יותר 2-4
 לרוחב דלתות 850 עד 1250 מ"מ )45-85 ק"ג(

EN1634 -ו EN1154 נבדק על פי 

מחזיר דלת

מחזיר דלת

דגםמספר קטלוגי

מחזיר דלת ABUS עד 65 ק"ג AC4223 ניקל92255

דגםמספר קטלוגי

מחזיר דלת ABUS עד 150 ק"ג AC7436 ניקל92254
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טכנולוגיה ותכונות
EN 2 & 3 כוח סגירה קבוע 

 לרוחב הדלתות בין 850 ל- 950 מ"מ
 מהירויות סגירה מתכווננות )° 180 ° 15- ; ° 15- ° 0-(

טכנולוגיה ותכונות
EN 2 & 3 כוח סגירה קבוע 
 מהירות סגירה מתכווננת

 לרוחב הדלתות בין 850 ל- 950 מ"מ

מחזיר דלת

דגםמספר קטלוגי

מחזיר דלת ABUS עד 65 ק"ג AC5023 ניקל92258

מחזיר דלת

דגםמספר קטלוגי

מחזיר דלת ABUS עד 85 ק"ג AC6124 ניקל92256

מחזיר דלת ABUS עד 85 ק"ג AC6124 שחור92257
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מנעול דיסקוס ורתקים דגם 25/24
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מנעול דיסקוס דגם 23

מנעול דיסקוס דגם 24

טכנולוגיה ותכונות
 עיצוב דיסקוס מקורי: הגנה על 360 מעלות

 טכנולוגיית ריתוך עמוק של דיסקוס - חוזק מרבי
 אזיק פלדה מוקשה

 צילינדר מוגן בפני פריצות
 מיוצר בגרמניה

טכנולוגיה ותכונות
 גוף, חלקים פנימיים ואזיקים עשויים נירוסטה עבור

  עמידות בפני קורוזיה קיצונית
 כיסוי צילינדר - הגנה מרבית מפני לכלוך ולחות )60 ו 70-

  מ"מ(
 ציפוי ניקל הכולל מיגון מפני קורוזיה 

 עיצוב דיסקוס מקורי: הגנה על 360 מעלות
 צילינדר מוגן בפני פריצות

 מיוצר בגרמניה

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה ABUS 23/70 דגם 9222023

מנעול תליה אחיד ABUS 23/70 AK דגם 9222123

מנעול תליה מאסטר ABUS 23/70 MK דגם 9222223

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה ABUS 24IB/70 דגם 9222324

מנעול תליה אחיד ABUS 24IB/70 KA דגם 9222424

מנעול תליה מאסטר ABUS 24IB/70 MK דגם 9222524
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מנעול דיסקוס + רתק לדלת אחורית

מנעול דיסקוס + רתק לדלת צד

טכנולוגיה ותכונות
 רתק אוניברסלי עם מנעול דיסקוס משולב )70 מ"מ(

  עבור דלתות ושערים
 אידיאלי לשימוש, לדלת צד

 קל לתפעול ביד אחת
 גישה לצילינדר בצורה נוחה

 מארז נעילה ממתכת מוצקה כמעט לחלוטין
 התקפות מפני פריצות

 עמיד בפני קורוזיה
 קיים בצבע לבן

טכנולוגיה ותכונות
 רתק אוניברסלי עם מנעול דיסקוס משולב )70 מ"מ(

  עבור דלתות ושערים
 אידיאלי לשימוש, לדלתות כנף

 קל לתפעול ביד אחת
 גישה לצילינדר בצורה נוחה

 מארז נעילה ממתכת מוצקה כמעט לחלוטין
 התקפות מפני פריצות

 עמיד בפני קורוזיה
 קיים בצבעים שחור ולבן

דגםמספר קטלוגי

רתק+מנעול דיסקוס ABUS לבן דלת אחורית )בליסטר()141(92247

רתק+מנעול דיסקוס ABUS שחור דלת אחורית )בליסטר()141(92249

דגםמספר קטלוגי

רתק+מנעול דיסקוס ABUS לבן דלת צד)בליסטר()142(92248

92250 37/55HB100 + 215/100 מנעול מכולה
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טכנולוגיה ותכונות
 מאחסן עד 10 טביעות אצבע

 אזיק פלדה מוקשה
 חיישן מהיר עם טווח זיהוי של 360 מעלות

 אחסון נתונים מאובטח )נתונים נשמרים גם אם
  הסוללות נטענות(

טכנולוגיה ותכונות
 על פי DIN 18 273, בפיקוח ה- MPA )מכון לבדיקת

  חומרים - גרמניה(
 פלטת בסיס פלדה בתוספת כיסוי עשוי PVC באיכות

  גבוהה
PVC ליבת פלדה בידית 

 מרווח: 72 מ"מ, בריח מרובע: 9 מ"מ

ידית לדלת אש

מנעול טביעת אצבע

דגםמספר קטלוגי

92252(KKT512) לדלת אש ניקל מט ABUS  ידית

92253(KFG) לדלת אש שחור ABUS  ידית

דגםמספר קטלוגי

92259ABUS 56/50 מנעול טביעת אצבע
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שרשרת אבטחה גבוהה

שרשרת אבוס

מנעול תליה דגם 818, 838

מנעול תליה דגם 828

מנעול רקס דגם 868

דגםמספר קטלוגי

92260
מנעול תליה ABUS 828/40 סידרה 828 

)בליסטר(

92261
מנעול תליה ABUS 828/45 סידרה 828 

)בליסטר(

דגםמספר קטלוגי

92251ABUS 12X1800 שרשרת

דגםמספר קטלוגי

מנעול רקס ABUS 868/80 סידרה 868 )בליסטר(92262

מנעול רקס ABUS 888/85 סידרה 888 )בליסטר(92263

888868

טכנולוגיה ותכונות
 גוף חזק ואיכותי ביותר

 רכיבים פנימיים המיוצרים מחומרים נוגדי קורוזיה
 שאקל עם תוספת הגנה נגד פריצות

דגםמספר קטלוגי

מנעול תליה 838CS/50 סידרה ABUS 838 )בליסטר(92264

מנעול תליה 838CS/60 סידרה ABUS 838 )בליסטר(92265

מנעול תליה ABUS 838/70 סידרה 838 )בליסטר(92266

מנעול תליה ABUS 818/40 סידרה 818 )בליסטר(92267

מנעול תליה ABUS 818/45 סידרה 818 )בליסטר(92268

מנעול תליה ABUS 818/50 סידרה 818 )בליסטר(92269

838818


