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Mechanische sloten
voor de bestelwagen

SBS VanLock
De SBS VanLock is speciaal ontworpen voor bestelwagens die re-
gelmatig tot vaak op een dag hun deuren moeten openen en slui-
ten. Dit slot biedt namelijk het beste van twee werelden. Zo is het 
slot uitgerust met een deadlock en/of slamlock functie. De dead-
lock functie zorgt ervoor dat het slot handmatig vergrendeld dient 
te worden. De slamlock functie zorgt ervoor dat het slot automa-
tisch vergrendeld zodra de deur wordt gesloten. 

Opties:
• Sleutelsysteem
• Deadlock en slamlock functie
• Enkel slamlock functie

SBS ArmaDLock
De ArmaDlock is geschikt voor zowel koeriers die te maken hebben 
met tientallen deuropeningen per dag, als installateurs die de bus 
maar enkele keren per dag openen: het slot kan bedient worden 
met één hand door het indrukken van de pen. Er zijn twee versies 
waarmee het mogelijk is het slot te vergrendelen met of zonder de 
sleutel in de cilinder.

Opties:
• Sleutelsysteem
• Vergrendeling 
 met/zonder sleutel

Mul-T-Lock
De Mul-T-Lock is een intern slot dat aan de 
binnenzijde van de achter- of zijdeur wordt 
gemonteerd. Het slot is handmatig bedien-
baar met een sleutel en vergrendelt zichzelf 
door 3 pennen; één in het boven- één in het 
onder- en één in het zijkader. De Mul-T-Lock 
is eenvoudig te monteren en biedt uitsteken-
de beveiliging tegen boringen en andere in-
braakpogingen.

Opties:
• Sleutelsysteem

SBS TC-series
De TC sloten zijn geschikt voor montage op 
de achter- en zijdeur van bedrijfswagens. 
Ze zijn eenvoudig in gebruik, omdat ze be-
dienbaar zijn met één hand. Om de deur te 
vergrendelen dient de pen handmatig in het 
TC slot geduwd te worden. Snel te monteren 
met standaard gereedschap.

Opties:
• Sleutelsysteem
• TC-2 standaard model (ook 
 verkrijgbaar met popnagel bevestiging)
• TC-3 is uitgerust met een RVS bescherm-
 kap die de hele behuizing afschermt
• TC-4 is voorzien van een vast gemonteerde 
 sluitknop en werkt niet met sluitpen

SBS Saturn Evo
De SBS Saturn EVO is een RVS veiligheidsslot dat ontwikkeld is  voor 
de achter- en zijdeur van de bestelwagen. Het slot is verkrijgbaar in 
een vaste en demontabele versie; dit betekend dat het slot bij het 
openen van de deur “vast” op de deur blijft zitten of dat deze eraf 
gehaald kan worden bij het openen van het slot.  

Opties: 
• Gelijksluitend
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Het vervoeren van goederen gebeurt met de grootst 
mogelijke zorg en toewijding. Maar het beveiligen van 
uw transport is vaak een vergeten item. SBS Security & 
Safety Solutions ontwikkelt en levert producten die dief-
stal tegengaan en/of voorkomen en kijkt daarbij zorgvul-
dig welke oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Oplegger- en aanhangersloten

Trailer-, laadbak- en containersloten Trailer-, laadbak- en containersloten Hangsloten

www.sbsnl.com www.sbsnl.com

SBS Andis 1100 opleggerslot
Met het SBS Andis 1100 slot beveiligt u uw oplegger met 2 inch 
kingpin optimaal tegen diefstal. De rubberen behuizing met sta-
len stootblok dekt de montagebouten van de kingpin volledig af en 
voorkomt hiermee inbraakpogingen. Het slot is eenvoudig aan te 
brengen met een rubberen handgreep en uitgerust met een her-
codeerbare Abloy cilinder; de beste in zijn soort. De Andis 1100 is 
SCM/VbV heavy duty goedgekeurd.

Opties:
• Abloy Protec sleutelplan 
• Chassissteun (Ophangbeugel 
 t.b.v. Andis 1100)
• Cliq systeem

SBS Python
De SBS Python is de opvolger van de succesvolle SBS BDL en vol-
doet aan de actuele wensen van transporteurs. De beugel van 
dit hoogwaardige slot met intern hangslot is vast gemonteerd, 
waardoor de bovenkant van het slothuis is afgesloten voor vuil en 
inbraakpogingen. De SBS Python is SCM/VbV heavy duty goedge-
keurd. 

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot   
 (sleutelplan of CLIQ systeem   
 mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot (sleutel  
 plan mogelijk)
• Frigo set (t.b.v. koeltrailers)

SBS SP-4 zegelbeschermer
De SBS SP-4 beschermt het douanezegel van een container tegen 
doorknippen. De zegelbeschermer past op 99% van de container-
hendels, hendels van laadbakken en wissellaadbakken. De SP-4 
wordt op slot gezet met een geïntegreerd Duro F320 blokslot. 

Opties:
• Abloy Protec cilinder 
 (sleutelplan mogelijk)
• Duro cilinder

SBS PL7000 hangslot
De SBS PL7000 combineert high-security met gebruiksvriendelijk-
heid en is geproduceerd op onze eigen specificaties. Dankzij hoge 
weerstand tegen boren, brute kracht en lock-picking is de PL7000 
SCM/VbV heavy duty gekeurd. De van bovenaf geplaatste cilinder 
zorgt voor maximale beveiliging.

Opties:
• Gelijksluitend
• Moedersleutel

Abloy Protec CLIQ 
De Abloy Protec CLIQ is een mechanisch sluitsysteem gecombi-
neerd met een elektronisch sluitsysteem, waarbij eenvoudig rech-
ten toegekend en aangepast kunnen worden. Iedere sleutel kan 
geprogrammeerd worden met individuele toegangsrechten en 
volgens een eigen tijdschema. Veilig, betrouwbaar en eenvoudig. 
Het geeft de flexibiliteit van een toegangscontrolesysteem en het 
installatiegemak van een mechanisch sluitsysteem.

Opties: 
• Verkrijgbaar in diverse type 
 cilinders en hangsloten
• Programmeer tool

SBS Duro F320 blokslot
Het Duro F320 blokslot heeft een stalen behuizing met RVS pen . 
Het hart van het slot is gemaakt van messing. Er zit een boorbevei-
liging op de cilinder waardoor manipulatie van het slot bemoeilijkt 
wordt. Extra sleutels zijn op aanvraag na te leveren. 

Opties: 
• Abloy Protec cilinder 
 (sleutelplan mogelijk)
• Duro cilinder

SBS Budget containerslot
Het SBS Budget slot is eenvoudig te gebruiken op meerdere types 
containers, trailers, laadbaken en wissellaadbakken. Het slot wordt 
bevestigd over de sluitstangen en afgesloten met een Duro F320 
blokslot. Dankzij het losse blokslot is het SBS Budget slot makkelijk 
in onderhoud en eenvoudig te monteren.

Opties:
• Abloy Protec cilinder 
 (sleutelplan mogelijk)
• Duro cilinder

SBS Rhino
De SBS Rhino is een demontabel slot. Het is speciaal ontworpen 
om containers te vergrendelen zonder een fysiek slot op de contai-
ner. De SBS Rhino wordt over een speciale strip op het onderkader 
van de trailer bevestigd en met een hoogwaardig hangslot vergren-
deld. De SBS Rhino is toepasbaar op alle Flexitrailers en Combitrai-
lers van D-TEC en is SCM/VbV heavy duty goedgekeurd.

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot 
 (sleutelplan / CLIQ systeem mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot 
 (sleutelplan mogelijk)
• Verzegelapparaat
• Vulplaat om kierstand 
 onmogelijk te maken

SBS BDL-I deurslot voor trailers
De SBS BDL-I is de interne variant van de succesvolle BDL. Dit slot 
wordt aan de binnenzijde gemonteerd en door middel van een 16 
mm pen in het onderkader vergrendeld. Bedienbaar met een hen-
del die ontgrendeld wordt door een hoogwaardige interne cilinder. 
Het slot bestaat uit een RVS slotkast aan de binnenzijde en een ge-
borsteld RVS frontplaat aan de buitenzijde. Speciaal ontworpen voor 
standaard plywood en aluminium deuren.

Opties:
• Abloy Protec cilinder (sleutel  
 plan of CLIQ systeem mogelijk)
• SBS 7000 cilinder ongehard   
 (sleutelplan)
• Sensor pen- en/of cilinderpositie

SBS Turtle
Het SBS Turtle deurslot bestaat uit twee delen; één deel op de lin-
ker- en één deel op de rechterdeur. Welke met een hangslot worden 
vergrendeld. Het voordeel hiervan is dat er 15 mm speling tussen de 
deuren zit. De Turtle is geschikt voor vrijwel alle container- en trailer-
deuren. Het RVS slothuis schermt het slot volledig af waardoor het 
bestand is tegen inbraakpogingen. De SBS Turtle is SCM/VbV heavy 
duty goedgekeurd. 

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot 
 (sleutelplan of CLIQ systeem mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot 
 (sleutelplan mogelijk)
• Frigo set (t.b.v. koeltrailers)

SBS BDL (Barn Door Lock) deurslot voor trailers
Het standaard deurslot voor transport over langere afstanden met 
wisselende vervoerders. De deuren worden vergrendeld door mid-
del van een hangslot die de stalen deurplaat met een RVS slothuis 
verbind. Het RVS slothuis wordt op het chassis of de linker deur 
gemonteerd. De SBS BDL is SCM/VbV heavy duty goedgekeurd. 

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot    
 (sleutelplan of CLIQ systeem mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot 
 (sleutelplan mogelijk)
• Frigo set (t.b.v. koeltrailers)

SBS Cobra deurslot
De SBS Cobra is geschikt voor deuren met sluitstangen. Het slot 
biedt maximale weerstand dankzij een slimme sleufconstructie. 
Hierbij wordt het slot over de montagesteunen van de sluitstangen 
bevestigd. De Cobra is eenvoudig te monteren en wordt afgesloten 
doormiddel van een hangslot. De SBS Cobra is SCM/VbV heavy duty 
goedgekeurd.

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot   
 (sleutelplan of CLIQ systeem mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot 
 (sleutelplan mogelijk)

Abloy Protec PL358 hangslot
De Abloy Protec PL358 hangslot wordt in veel van onze mechanische 
slotoplossingen gebruikt.  De unieke vergrendelingsconstructie van dit 
hangslot hebben wij samen ontwikkeld en voldoet aan de CEN 5 nor-
mering en SCM/VbV heavy duty keuring.  Het duurzame materiaal biedt 
maximale weerstand tegen zagen, boren, snijden, slijpen en gebruik 
van een wig. Dankzij de unieke opbouw van de cilinder is het onmoge-
lijk om het slot te manipuleren. 

Opties:
• Gelijksluitend
• Moedersleutel
• SWP (Super Weather Proof)
• Sluitdop

SBS Andis 1200 aanhangwagenslot
Het Andis 1200 slot is betrouwbaar voor aanhangers met 40 mm 
trekoog. Dankzij het stalen slotblok met rubberen behuizing wor-
den inbraakpogingen voorkomen. Met de praktische rubberen 
handgreep brengt u de Andis 1200 makkelijk aan. Het slot is uitge-
rust met een hercodeerbare Abloy cilinder; de beste in zijn soort. 
De Andis 1200 is SCM/VbV heavy duty goedgekeurd. 

Opties:
• Abloy Protec sleutelplan 
• Chassissteun (Ophangbeugel
 t.b.v. Andis 1200)
• Cliq systeem

SBS Alligator aanhangwagenslot
De Alligator is een universeel slot voor aanhangwagens met een 
40 mm, 50 mm en Zweeds trekoog. Het slot is eenvoudig aan te 
brengen en bestand tegen inbraakpogingen dankzij de stalen be-
huizing met geïntegreerd Duro F320 blokslot. De Alligator is SCM/
VbV heavy duty goedgekeurd. 

Opties: 
• Abloy Protec sleutelplan 
• Duro F320 cilinder

Mechanische sloten
voor de vrachtwagen


