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SBS, a leading authority on logistic security solutions, are pleased to announce the release of the ‘Inlock Series’, a 
brand new modular based security application.
Drawing on the expertise of three transport security specialists, Inlock is the result of a collaboration between SBS, 
Maple and Fela Telematics - providing a unique security solution for carriers of high value goods.
As freight crime becomes ever more prominent and targeted, so to vehicle security must continue to evolve in 
order to combat this ever changing threat. Thanks to the modular construction of the Inlock series, you can tailor 
the system to meet your own security requirements.

How it works
The core components of this access control system 
are mounted within a self-contained stainless steel 
housing. Installed to the inside of the load area doors 
the main structure houses all electronic components, 
control unit, rechargeable battery back-up and the 
heavy-duty locking mechanism that controls up to 12 
pins (each 20mm in diameter).

The locking mechanism itself is controlled by a pneu-
matic cylinder that pushes the locking pins into the 
vehicle architrave upon closure. The operation of the 
locks is controlled via the sophisticated Maple IQ Access 
Control platform, which allows operators to utilise RFID 
transponders or secure PIN codes to unlock / lock the 
vehicle load doors.

The IQ platform also offers complete transparency of 
operation, providing detail of who accessed your vehi-
cles, when and even where. Operators can also maintain 
greater control over their fleet by setting parameters for 
individual employee’s access. 

Each and every unit is fully built, tested and supplied 
installation ready, for reliability and ease of fitting.

Inlock variations
The SBS Inlock has been engineered with flexibility in 
mind. The system is designed to be compatible with a 
diverse range of commercial vehicle bodies and to meet 
the varying demands of the logistics industry. 
Each system is equipped with the Maple IQ Access 
Control technology and can be tailored to meet the 
exacting requirements of individual clients.

Each system can be further upgraded to work with the 
Fela Online Security Management System, to access a 
host of additional operational benefits including but 
not limited to, remote lockdown capabilities.

 
Inlock Pro casing

Fela Online Security Management Features
This system provides you with additional online data 
tools, including;
•	 Door opened/closed
•	 PIN codes
•	 Seal Numbers
•	 Lock Status: pin in/out
•	 Battery voltage
•	 Engine on/off
•	 GPS Position
•	 Extensive reporting options

The Inlock System

Optimal cargo control

SBS BDI elektronisch slot
Met het SBS BDI elektronisch slot voorzie je je voertuig van ijzer-
sterke beveiliging. De logistiek planning bepaalt eenvoudig wie, 
wanneer, welke sloten mag openen. Hierbij heb je de mogelijkheid 
om toegang tot de laadruimte te personaliseren of zelfs geheel te 
blokkeren. Hierdoor kun je het slot naadloos op de veiligheidspro-
cedures van jouw organisatie of die van je klant laten aansluiten. 
Het SBS BDI slot registreert wanneer en door wie het wordt open-
gemaakt. Hierdoor heb je altijd inzicht wie er wanneer verantwoor-
delijk voor het transport was. 

SBS Hornet elektronisch trailer slot
Met het SBS Hornet trailerslot beveilig je de trailerdeuren optimaal 
tegen inbraak, zonder afbreuk te doen aan het laadvermogen of 
de isolatiewaarden van de trailer. Het volautomatische en pneu-
matische slot wordt aan het chassis van de trailer bevestigd en met 
bouten in de bodem van de deur 
vergrendeld.  Je bedient het
SBS Hornet slot met een 
RFID-transponder of een rolling 
pincode. Het slot kan op afstand 
vanuit een centrale worden ge-
blokkeerd. Geofencing is ook 
mogelijk. Dan kunnen de deuren 
alleen worden geopend op voor-
af bepaalde plaatsen, zoals bij 
een klant of bij de douane.

SBS beveiligde trailer oplossing
De SBS beveiligde trailer oplossing is een geavanceerd beveiligings-
systeem voor gesloten trailers met waardevolle lading. Dit trailer 
beveiligingssysteem is geschikt voor een TAPA TSR certificering en 
voldoet aan de BAT security V1 en V2 eisen. De hoogste transport 
beveiligingseisen in de markt.

De SBS beveiligde trailer oplossing bestaat uit elektronische trai-
lersloten, een toegangscontrolesysteem, inbraakalarmsystemen, 
GPS-volgapparatuur, snijdetectie in de zijwanden van de oplegger 
en een monitoringportaal. Het trailer beveiligingssysteem bestaat 
uit elektronische trailersloten, een toegangscontrole systeem, in-
braak alarmsystemen, GPS-volgapparatuur, snijdetectie in de zij-
wanden van de trailer en een monitoring portal. Met het webportal 
bewaak en bestuur je de telematica-apparatuur op afstand en ont-
vang je rapporten en waarschuwingen.

Data dowloader elektronisch slot
Met de SBS data downloader stuur je eenvoudig voertuiggege-
vens naar een compatibel Android-toestel via Bluetooth-connectie. 
Deze gegevens worden automatisch geüpload naar een beveiligde 
database, waarin je de laaddeuractiviteit van alle ritten kunt be- 
kijken en activiteitenrapporten kunt genereren.

SBS Inlock elektronisch trailer slot
De SBS Inlock is het meest geavanceerde elektronische slot en 
voldoet aan de hoogste beveiligingseisen. Het systeem wordt 
standaard geleverd met 2 pennen van 20 mm. Deze vergrende-
len pneumatisch in het onderste frame en de linkerdeur. Dankzij 
de modulaire opbouw kan het Inlock slot worden uitgebreid met 
extra pennen. Hiermee beperk je het risico op inbraak tot een  

minimum. Het slot bedien je met 
een geavanceerd elektronische 
toegangscontrole systeem, voor-
zien van een RFID-transponder, 
4-cijferige rollende pincodes en 
noodontgrendeling codes.

Elektronische sloten 
voor trailers en containers
Een goed beveiligingssysteem vermindert het risico op inbraak 
in je voertuig en voorkomt ladingdiefstal. Moderne elektroni-
sche slotoplossingen voorzien je voertuig niet alleen van
uitstekende beveiliging, maar bieden ook real-time inzicht in 
je lading. Je bepaalt zelf wie, wanneer en waar toegang tot de 
lading heeft. Met een elektronisch slot is het zelfs mogelijk om 
toegang tot de laadruimte op afstand te personaliseren of te 
blokkeren. Dit helpt je te voldoen aan de veiligheidseisen van je 
organisatie of die van je klant. Al onze elektronische sloten vol-
doen de strenge eisen voor een TAPA TSR certificering.
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TAPA TSR certificering
Onze SBS elektronische sloten kun je 
gebruiken om TSR (niveau 1 of 2) gecer-
tificeerd te worden. Met een TAPA TSR 
certificering laat je zien dat je lading pre-
ventief tegen ladingdiefstal is beschermd.

SBS mobiel E-trailerslot
Het SBS E-trailerlock is een mobiel slot dat tijdelijk gemonteerd kan 
worden op een trailer bij het vervoeren van waardevolle goederen. 
Het mobiele E-trailerlock is voorzien van een blokslot met daarin 
een kwaliteitscilinder van het merk Tokoz. Naast het beveiligen van 
de deuren kun je met dit slot ook je lading in de gaten houden. 
Denk aan actuele vertrek- en aankomsttijden, routeafwijkingen en 
route updates. Ook krijg je een waarschuwing als iemand het slot 
probeert te openen, zodat je op tijd kunt ingrijpen.

SBS IQ laadklepbeveiliging
Met de SBS IQ laadklepbeveiliging beveilig je een bakwagen of trai-
ler met laaklep tegen inbraak en diefstal. Het is een verzegeling 
en toegangscontrole systeem in één. De IQ laadklepbeveiliging is 
bedienbaar met een RFID transponder of met beveiligde pinco-
des. Eenmaal dicht is ook echt dicht. Elke handeling wordt geregis-
treerd, waardoor je altijd weet wanneer en door wie de laadklep is 
opengemaakt. Hiernaast kun je toegang tot de IQ laadklepbeveili-
ging personaliseren of blokkeren. 

SBS Mamba roldeurslot
De SBS Mamba is een mechanisch slot met een elektronisch toe-
gangscontrolesysteem, voor het vergrendelen en verzegelen van 
de roldeur van je trailer. Het slot beschermt de deur zelf in plaats 
van de haak van de deur, zoals vaak het geval is bij andere rol-
deursloten. Je opent het slot via een app op je telefoon. Als alter-
natief, kun je het slot ook voorzien van een traditioneel hangslot.

SBS E-containerslot
Met dit mobiele e-containerslot beveilig je de deuren van je contai-
ner tegen inbraak, maar kun je de lading ook real time monitoren. 
Het slot wordt eenvoudig aan de buitenkant van de container over 
de stangen heen geplaatst, gekoppeld met het sluitmechanisme 
van de deuren en beveiligd met het blokslot. Hierdoor zijn de deu-
ren van de container extra beveiligd tegen inbraak. Wanneer je het 
E-containerlock koppelt aan ons SBS Information System of een ei-
gen portal kun je de container real time monitoren.
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