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OXLOC DISCUSSLOTEN

DISCUSSLOTEN
Door zijn ronde vorm is de discus bijzonder goed beschermd tegen hameren of openzagen en biedt hij vrijwel 
geen aanvalsoppervlak voor pogingen om hem open te breken. De naad die de twee roestvrijstalen omhulsels 
samenhoudt, wordt met de hand gelast. Dit betekent dat de twee helften niet zomaar uit elkaar kunnen worden 
gesneden. Bovendien zorgt de precisiecilinder met anti-pick-stiften ervoor dat de sluitcilinder niet gemakkelijk 
kan worden opengebroken.

• RVS kast
• Messing cilinder
• Boorbelemmering
• Gehard stalen beugel

• Verschillend - of gelijksluitend
• Diameter van hangslot: 70 mm
• Lengte sleutel: 50 mm
• Inclusief 2 sleutels per discusslot

Artikelnummer Omschrijving Type

1217970 Hangslot discus rvs KD70 Verschillend sluitend

1217971 Hangslot discus rvs KA701 Gelijksluitend

1217972 Hangslot discus rvs KA702 Gelijksluitend

1217973 Hangslot discus rvs KA703 Gelijksluitend

1217979 Sleutel voor discushangsloten BlindVERTROUW OP HET ORIGINEEL 
Het Oxloc hangslot, made in Germany
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OXLOC HANGSLOTEN HIGH SECURITY

HANGSLOTEN HIGH SECURITY
Niet alleen veilig, maar ook licht. De nieuwe hangsloten van Oxloc beveiligen kostbaarheden of voorwerpen 
bij een hoog risico op diefstal. De sloten worden aanbevolen voor hekwerken, containers, poorten, kasten, 
bouwplaatsen en voor het vastzetten van bouwplaatmaterieel.

• Massieve aluminium slotkast
• Licht en toch bijzonder robuust
• Beugel van gehard staal met nano protect,        

voor een optimale bescherming tegen corrosie
• Verschillend - of gelijksluitend
• 6-stifts precisiecilinder met een                             

paracentrisch sleutelprofiel

• Dubbele beugelvergrendeling
• Verchroomde cilinderkern
• Grote, tulpvormige sleutelkop
• Inclusief 2 sleutels per hangslot

Artikelnummer Omschrijving Type

1217964 Hangslot aluminium high security 50mm Verschillend sluitend

1217965 Hangslot aluminium high security 60mm Verschillend sluitend

1229605 Hangslot aluminium high security 50mm KA501 Gelijksluitend

1229606 Hangslot aluminium high security 50mm KA502 Gelijksluitend

1229607 Hangslot aluminium high security 60mm KA601 Gelijksluitend

1229608 Hangslot aluminium high security 60mm KA602 Gelijksluitend

1229609 Sleutel voor high security hangsloten Blind


