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ZEWNĘTRZNY SYSTEM
ZAMYKANIA SAMOCHODÓW
UŻYTKOWYCH
Gatelock Van jest innowacyjnym
zamkiem antywłamaniowym do
samochodów użytkowych. Może być
zainstalowany na drzwiach tylnych lub
bocznych pojazdu, chroniąc przed
potencjalnym włamaniem. Dzięki
wzmocnionej stalowej konstrukcji
zamek ten jest odporny na wiercenie
i przecinanie. System samozatrzaskowy
zamka pozwala na łatwe i bezpieczne
użytkowanie strefy ładunkowej pojazdu.
Zamki są dostępne w różnych modelach
i wymiarach.

GV S

ODPORNY
MAŁY ROZMIAR

WSZECHSTRONNY
I NIEZNISZCZALNY

GV L

BEZPIECZNY
ROZMIAR MAXI

SERIA F

SERIA LIGHT

SERIA MAXI

Łatwy i szybki w instalacji, wystarczy wywiercić jeden
otwór w drzwiach pojazdu. Może być zamontowany na
drzwiach tylnych lub bocznych pojazdu.

Łatwy w instalacji, montowany na drzwiach przy użyciu mocnych
nitów z zewnątrz bez demontażu żadnego panelu. Kabel ewakuacyjny
do wyjścia od wewnątrz jest dostępny.

Produkt stworzony głównie do dużych samochodów dostawczych,
takich jak kontenery. Zamek można zamontować na drzwiach
bocznych lub tylnych pojazdu. Specjalny dystans użyty w blokadzie
powoduje, że zamek może być zamontowany na dowolnej grubości
panelu w drzwiach.

SERIA T
Przeznaczony do pojazdów dostawczych z windą.
Montowany na tylnej klapie windy hydraulicznej.

SERIA COURIER

Produkt zaprojektowany z myślą o firmach kurierskich. Połączenie
wysokiego zabezpieczenia z łatwym użytkowaniem. Kabel
ewakuacyjny do otwierania od wewnątrz jest dostępny w zestawie.

SERIA PRO

SERIA P
Jedyny zamek niewymagający wiercenia. Instalowany
bezpośrednio na fabryczne otwory zamka.

Oprócz standardowych zabezpieczeń, wersja PRO posiada kontrolę
zamykania, osłonę zamka, wzmocniony kabel do otwierania
awaryjnego, podwójne mocowanie. Kabel ewakuacyjny do otwierania od wewnątrz jest dostępny w zestawie.

DODATKOWO ZESTAW ELEKTRYFIKUJĄCY
Możliwość otwierania zdalnego. Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby móc je podłączyć do urządzenia satelitarnego
monitorującego Twój pojazd.
DODATKOWE AKCESORIA:
• System manualnego lub automatycznego zamykania
• Klucz uniwersalny / Klucz identyczny
MECHANIZM
ZATRZASKOWY

DODATKOWO ZESTAW ELEKTRYFIKUJĄCY

Najważniejsze cechy zamków Gatelock Van:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GV M

MECHANIZM
BLOKUJĄCY

ELASTYCZNY (instalacja na każdym rodzaju samochodu dostawczego)
ODPORNY NA WŁAMANIA (jest odporny na narzędzia używane przez włamywaczy)

Możliwość otwierania zdalnego. Urządzenie jest tak zaprojektowane, aby móc je podłączyć do urządzenia satelitarnego
monitorującego Twój pojazd.

TRWAŁA KONSTRUKCJA (wykonany ze stali niklowanej i dodatkowo ocynkowanej)
BEZPIECZNA ZAPADKA (chroniona przez stalowy korpus)
MONTOWANY NA ZEWNĄTRZ (”wizualne zabezpieczenie” przed atakiem)
ZAWSZE BEZPIECZNY (2 opcje: automatyczne zatrzaskiwanie lub manualna obsługa)
AWARYJNE OTWIERANIE (system awaryjnego otwierania zamka z wnętrza pojazdu)
CERTYFIKAT SOLD SECURE UK (złoty medal)
WYKONANY WE WŁOSZECH (w 100% produkowany we Włoszech)

OSŁONA ZAMKA

WYDAJNY
BEZPIECZNY
UNIWERSALNY

PERSONALIZOWANY

ODPORNA STALOWA
KONSTRUKCJA

WYMIARY:
średnica: 80 mm

DODATKOWE AKCESORIA: Klucz uniwersalny/ Klucz identyczny

ODPORNY NA
WIERCENIE

MECHANIZM
ZATRZASKOWY

WZMOCNIONA STALOWA
KONSTRUKCJA

WYMIARY:

ODPORNY NA
WIERCENIE

WZMOCNIONA STALOWA
KONSTRUKCJA

PERSONALIZOWANY

KONTROLA
ZAMYKANIA

PERSONALIZOWANY

164 x 59 mm

DODATKOWE AKCESORIA: Klucz uniwersalny / Klucz identyczny
System manualnego lub automatycznego zamykania

WYMIARY:
180 x 98 mm

DODATKOWE AKCESORIA: Klucz uniwersalny / Klucz identyczny
System manualnego lub automatycznego zamykania

