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of neem contact op met uw vertegenwoordiger

Artikelnr. Omschrijving Aantal

80221012 Gatelock Van Medium, Courier Enkel slot

80221012D Gatelock Van Medium, Courier Deadlock Enkel slot

80221011 Gatelock Van Medium, Courier Set, 2 stuks

80221011D Gatelock Van Medium, Courier Deadlock Set, 2 stuks

80221021 Gatelock Van Medium, Courier Set, 3 stuks

80221021D Gatelock Van Medium, Courier Deadlock Set, 3 stuks

Artikelnr. Omschrijving Model Aantal

80221006 Gatelock Van Large, Serie Maxi T.b.v. lichte bakwagens Enkel slot

80221022 Gatelock Van Large, Serie Maxi T.b.v. lichte bakwagens Set, 2 sloten

Artikelnr. Omschrijving Model Aantal

80221017 Gatelock Van Small, F-serie T.b.v. bestelwagens Enkel slot

80221018 Gatelock Van Small, F-serie T.b.v. bestelwagens Set, 2 stuks

80221019 Gatelock Van Small, T-serie T.b.v. bakwagens met laadklep Enkel slot

80221024 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Sprinter en Crafter Set, 2 stuks

80221025 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Jumper, Boxer en Ducato Enkel slot

80221026 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Jumper, Boxer en Ducato Set, 2 stuks

Speciaal voor bakwagens en kleine 
trailers hebben wij een zware variant, 
de Gatelock Van Large. Dit slot werkt 
net even anders dan de standaard 
versie, maar het basis-principe blijft 
hetzelfde. Door afstandsbussen is dit 
slot toepasbaar op elke paneeldikte.

Het Gatelock Van Medium beveili-
gingsslot is uitermate geschikt voor 
nationale en internationale koeriers-
diensten en daarnaast voor iedereen 
die iets van waarde vervoerd in 
de laadruimte. Beschikbaar in een 
Slamlock en Deadlock versie. 

De Gatelock Van Small is ontwik-
keld voor iedereen die regelmatig 
waardevolle producten of pakketten 
vervoert of waardevolle inhoud vast 
in het bedrijfsvoertuig heeft liggen. 
Er zijn drie varianten beschikbaar.
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Sluithaak
De sluithaak valt bij het 
dichtvallen van de deur 
om de slotvanger heen.  
Omdat het slot de slotvan-
ger volledig omsluit kan er 
niets bij de sluiting komen.

Nivelleringsplaten
Het slot is voorzien van kunststof platen 
zodat niveauverschil tussen de deuren 
wordt opgevangen. Samen met de po-
sitie van de slotvanger zorgt dit voor 
een zelfnivellerende werking, zelfs als 
deze een afwijkende uitlijning hebben. 

Per jaar worden in Nederland meer dan 2500 lichte bedrijfsvoertuigen 
gestolen, waarvan maar een beperkt aantal wordt teruggevonden. 
Zelfs als de inbraak mislukt, richt de inbraakpoging schade aan 
portieren aan. Om uw auto, de gereedschappen en de lading te 
beschermen leveren wij het Gatelock beveiligingsslot. 

Algemene eigenschappen
	Beschermt tegen diefstal(pogingen).
 Sterk visueel afschrikmiddel. 
	Ongrijpbaar voor inbraakgereedschappen. Boor- en slijpbestendig.
	Eenvoudige montage.
	Makkelijk in gebruik, zelfs met één hand.
	Hoogste beveiligingsgraad.
	Slotvanger volledig beschermd.
	Zelfnivellerende werking.
	Laadruimte apart af te sluiten.
	Flexibiliteit; sluit alle deuren met één sleutel.
	Ook bruikbaar als Deadlock.

Buitenste deel
Het huis van het slot beschermt 
de inwendige componenten. Het 
buitenste deel wordt door middel 
van vier bouten op de deur ge-
monteerd. De bouten gaan door de 
deur heen en worden vastgedraaid 
op een stalen bevestigingsplaat.

Slotvanger 
Als de deuren worden ge-
sloten vangt de slotvanger 
de slothaak op. De slotvan-
ger wordt doormiddel van 
slechts twee bouten, die 
door de deur heen gaan, op 
een stalen plaat bevestigd.

Gatelock Van is een innovatief mechanisch 
beveiligingsslot ontworpen om uw voertuig, 
gereedschap en lading tegen diefstal te 
beschermen. Het slot kan gebruikt worden 
op zowel achter- als schuifdeuren. 

Het stalen huis en het verharde oppervlak 
zorgen voor een maximale sterkte en 
taaiheid. De Gatelock is ongrijpbaar voor 
de meeste inbraakgereedschappen en 
bestendig tegen zagen en boren. De slam 
lock bediening zorgt ervoor dat u uw lading 
eenvoudig en veilig kunt laden en lossen. 
Het slot is verkrijgbaar in verschillende 
modellen en afmetingen.

Gatelock Van Medium, Courier
Het slot bestaat uit twee onderdelen, het buitenste deel en de slotvanger. 
Door de sleutel 180º te draaien wordt de sluithaak uit de slotvanger 
gehaald en kan de deur worden geopend. Het vergt geen elektronische 
aansluiting en kan gebruikt worden op zowel achter- als schuifdeuren.

Montage
De twee onderdelen worden elk door middel van bouten op een deur ge-
monteerd. Dit wordt versterkt door bevestigingsplaten van staal. Het bui-
tenste deel wordt met vier bouten van 8 mm vastgezet en de sluitknop 
wordt met twee bouten van 6 mm vastgezet. Bij het product treft u een 
uitgebreide montagehandleiding en een boorsjabloon, zodat u het gaten-
patroon eenvoudig op de deuren kunt aanbrengen. De montagehoogte is 
per voertuig verschillend. 

Cylinderslot
Het NETOMA® cilinderslot is gecertificeerd op het hoogste niveau van 
veiligheid volgens de Europese normering en richtlijnen. Het hoge aantal 
unieke sleutelcodes, de unieke cilindrische vorm van de baard van de sleu-
tel en de verzonken cilinder zorgen voor een uniek slot. Bij het slot worden 
drie sleutels meegeleverd, alsmede een eigendomsbewijs ter grootte van 
een bankpas. Alleen op vertoon van deze pas en bijbehorende unieke code 
kunt u achteraf sleutels bijbestellen.
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