Mechanische sloten

Mechanische sloten
voor de vrachtwagen
Het vervoeren van goederen gebeurt met de grootst mogelijke zorg en toewijding. Maar het beveiligen van uw
transport is vaak een vergeten item. Met het merk SBS
ontwikkelt en levert Imbema producten die diefstal tegengaan en/of voorkomen en kijkt daarbij zorgvuldig welke
oplossing het beste bij uw bedrijf past.

Oplegger- en aanhangersloten

SBS Andis 1100 opleggerslot
Met het SBS Andis 1100 slot beveilig je je oplegger met 2 inch kingpin
optimaal tegen diefstal. Het slot bestaat uit een stalen stootblok met rubberen behuizing, waardoor de montagebouten van de kingpin volledig
afgesloten zijn en inbraakpogingen worden voorkomen. Met behulp van
de rubberen handgreep is het opleggerslot eenvoudig te plaatsen. Het
kingpinslot is voorzien van een hercodeerbare Abloy Protec² cilinder. Het
SBS Andis slot is Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd.
Opties:
•
Abloy Protec sleutelplan
•
Chassissteun (ophangbeugel)

SBS Andis 1200 trekoogslot
Met het SBS Andis 1200 slot beveilig je aanhangers met een 40 mm trekoog. Het slot bestaat uit een stalen slotblok met rubberen behuizing.
Met de praktische rubberen handgreep breng je de Andis 1200 makkelijk aan. Het aanhangwagenslot is voorzien van een hercodeerbare Abloy Protec² cilinder. Dankzij deze cilinder is het frauderen met sleutels
onmogelijk en kan een extra sleutel alleen aangevraagd worden met de
sleutelkaart. Het SBS Andis slot is Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd.
Opties:
•
Abloy Protec sleutelplan
•
Chassissteun (ophangbeugel)

SBS trekoogslot Alligator
De SBS Alligator is een universeel slot voor aanhangwagens met een
40 mm of 50 mm trekoog. Dankzij de stalen behuizing met geïntegreerd Duro F320 blokslot is het SBS Alligator slot eenvoudig aan te
brengen en bestand tegen inbraakpogingen.
Het Alligator trekoogslot is, in combinatie met
het Duro F320 blokslot, Kiwa SCM Heavy Duty
goedgekeurd.
Opties:

•
•

Abloy Protec cilinder (sleutelplan mogelijk)
Duro F320 cilinder
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Trailer-, laadbak- en containersloten

SBS BDL trailerslot
Met het SBS BDL trailerslot beveilig je de draaideuren van je trailer tegen inbraak. Het trailerslot bestaat uit een rode stalen deurplaat, een RVS lasbaar
slothuis en een los bij te bestellen hangslot. De rode stalen deurplaat komt
op de rechterdeur en het RVS slothuis op het chassis of de linkerdeur. Met
een hangslot verbind je de rode stalen deurplaat met het slothuis. Het slothuis is verkrijgbaar met een lasbak zonder gaten of een lasbak met boutgaten
(geschikt voor aluminium chassis en horizontale montage). Het SBS BDL trailerslot is, in combinatie met het Protec2 of SBS PL7000
hangslot, Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd en voldoet
aan de strenge eisen voor een TAPA TSR certificering.
Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot
(sleutelplan mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot (sleutelplan mogelijk)
• Ook verkrijgbaar in een witte versie
• Beschermhoes (rood)

SBS Python deurslot
De SBS Python is de opvolger van de succesvolle SBS BDL en voldoet 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. Ook kun je
hierdoor de beugel niet verliezen. Hiernaast heeft dit rode mechanische
beveiligingsslot ook nog eens een afschrikkende werking. Het Python beveiligingsslot is, in combinatie met het Protec2 of SBS PL7000 hangslot,
Kiwa SCM heavy duty goedgekeurd en voldoet aan
de strenge eisen voor een TAPA TSR certificering.
Opties:
•
Abloy Protec² PL358T hangslot
(sleutelplan of CLIQ systeem mogelijk)
•
SBS PL7000 hangslot
(sleutelplan mogelijk)
•
Frigo set (t.b.v. koeltrailers)

SBS SP-4 zegelbeschermer
De SBS SP-4 zegelbeschermer beschermt de containerverzegeling tegen
doorknippen, fraude en manipulatie. Hiernaast zorgt het containerslot voor
een extra barrière, zodat de containerdeuren niet geopend worden en je
lading extra tegen diefstal is beveiligd. Door het innovatieve design past de
SBS zegelbeschermer op 99% van de containerhendels, hendels van laadbakken en wissellaadbakken. De zegelbeschermer wordt op slot gezet met
een geïntegreerd Duro F320 blokslot. Dit
slot is voorzien van een boorbeveiliging op
de cilinder. Standaard wordt het blokslot
geleverd met 3 sleutels.
Opties:
•
Abloy Protec cilinder
(sleutelplan mogelijk)
•
Duro cilinder

SBS Cobra slot
Het SBS Cobra containerslot is geschikt voor het op slot zetten van trailer- en
containerdeuren met sluitstangen. Het containerslot is verstelbaar van 240
– 460 mm. Het containerslot biedt maximale weerstand dankzij een slimme
sleufconstructie. Hierbij wordt het SBS Cobra containerslot over de sluitstangen van de container bevestigd en met een hoogwaardig hangslot afgesloten. Het SBS Cobra containerslot is Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd.
Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot
(sleutelplan mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot
(sleutelplan mogelijk)

Trailer-, laadbak- en containersloten

Hangsloten

SBS Turtle door lock
Het SBS Turtle mechanische deurslot biedt de zwaarst mogelijke beveiliging
voor draaideuren en is bruikbaar op standaard containers en trailers. Het slot
bestaat uit twee delen; één deel komt op de linker- en één deel op de rechterdeur. De delen worden met een hangslot vergrendeld. Het voordeel hiervan is
dat het slot 15 mm ruimte tussen de deuren toelaat, zodat de deuren niet gaan
wringen. Het RVS slothuis schermt het slot volledig af, waardoor het bestand is
tegen inbraakpogingen. De SBS Turtle is in combinatie met een SBS PL7000 of
PL358 hangslot Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd en voldoet aan de strenge eisen voor een TAPA TSR certificering. De Turtle is ook verkrijgbaar in een
kleinere variant (15 x 14.5 cm), speciaal ontworpen
voor als er minder ruimte tussen de stangen van de
deuren is.

Abloy Protec² PL358T hangslot
Het Abloy Protec² PL358T hangslot wordt in veel van onze mechanische slotoplossingen gebruikt. De unieke vergrendelingsconstructie van dit hangslot
hebben wij samen met de Assa Abloy company ontwikkeld en voldoet aan de
CEN 5 normering. In combinatie met de mechanische slotoen is het Protec2
PL358T hangslot Kiwa SCM goedgekeurd. 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
lastig om het slot te manipuleren.

Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot
(sleutelplan mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot (sleutelplan mogelijk)
• Beschermhoes (wit)
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 hendel die ontgrendeld wordt
door een hoogwaardige interne cilinder. Het slot bestaat uit een RVS slotkast
aan de binnenzijde en een geborsteld RVS frontplaat aan de buitenzijde.
Speciaal ontworpen voor standaard plywood en aluminium deuren.
Opties:
• Abloy Protec cilinder (sleutelplan mogelijk)
• SBS 7000 cilinder ongehard 			
(sleutelplan mogelijk)
• Sensor pen- en/of cilinderpositie

SBS Rhino containerslot
Het SBS Rhino containerslot is een demontabel slot speciaal ontworpen
voor D-Tec trailers. Het slot wordt op het bestaande chassis geplaatst
en met een hoogwaardig hangslot vergrendeld. Voor overige trailers is
er een strip leverbaar die op het onderkader van de trailer bevestigd
wordt. Containers zonder fysiek slot kunnen zo worden beveiligd. Het
Rhino containerslot is, in combinatie met het SBS PL7000
of PL358 hangslot, Kiwa SCM Heavy Duty goedgekeurd.
Opties:
• Abloy Protec PL358 hangslot
(sleutelplan mogelijk)
• SBS PL7000 hangslot
(sleutelplan mogelijk)

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

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

SBS PL7000 hangslot
Het SBS PL7000 hangslot is geproduceerd op onze eigen specificaties.
Het hangslot heeft een hoge weerstand tegen boren, brute kracht en
lock-picking. De van bovenaf geplaatste cilinder zorgt voor een maximale
beveiliging. In combinatie met de mechanische sloten is het SBS PL7000
hangslot Kiwa SCM goedgekeurd. 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 lastig
om het slot te manipuleren.
Opties:
• Gelijksluitend
• Moedersleutel

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 boorbeveiliging 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 Skiplock
De SBS Skiplock voorkomt vasthaken en optillen van uw container. Het
slot biedt een hoge weerstand tegen manipulatie van de cilinder. U kunt
de Duro cilinder ook vervangen door een Abloy Protec2 cilinder.
Opties:
• Cilinder Abloy Protec
(optioneel sleutelplan)
• Cilinder Duro
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Kiwa SCM-certificering
De Kiwa SCM certificering is belangrijk voor
transportverzekeringen, omdat hiermee
wordt aangetoond dat een container of
trailer is voorzien van goedgekeurde en
gecertificeerde beveiliging.

TAPA TSR-certificering
Sommige van onze SBS-sloten kunnen
worden gebruikt om TSR-gecertificeerd te
worden. Met een TAPA TSR certificering laat
u zien dat uw lading goed gezekerd is in de
supply chain.

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.
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