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K ł ó d k a  b e z p i e c z e ń s t w a  d o  b l o k a d ,  k o r p u s 

kompozytowy,  d ługi  kab łąk sta lowy 6 mm, k lucz KD 

przytrzymanie, czerwona

116.121.208Kod produktu:

Kompozytowa kłódka bezpieczeństwa do blokad, używana przy blokadach elektrycznych i mechanicznych zarówno na 

zewnątrz jak i wewnątrz budynków. 

 

CECHY:

Korpus wykonany z kompozytu odpornego na promienie UV, kabłąk ze stali hartowanej o większej długości. Całość 

stanowi zwartą, lekką konstrukcję o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej

Posiada wysoką odporność chemiczną i korozyjną

Niemagnetyczna

Stosowana w zakresie temperatur od –57°C do +117°C

Dostarczana z 1 kluczem typu KD (klucz różny), zgodnie z przepisami, który można wyjąć z kłódki (funkcja przytrzymania 

klucza) dopiero po zamknięciu kabłąka

Unikalna konstrukcja zamka (cylinder 6 bolcowy) utrudnia otwarcie przez osoby niepożądane i zapewnia optymalne 

bezpieczeństwo

Możliwe wykonanie etykiety identyfikacyjno- ostrzegawczej ze zdjęciem lub laserowego grawerunku zapewniającego 

trwałą identyfikację kłódki

W komplecie etykiety „Niebezpieczeństwo” oraz „Własność” dostępne w językach: polskim, francuskim, angielskim i 

hiszpańskim

Opcjonalnie dostępne niestandardowe systemy kluczy: KA - klucze jednakowe, MK - główny klucz Master dla gr. kłódek, 

GMK - główny klucz Grand Master dla kilku gr. kłódek

OPIS PRODUKTU
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest OSHA

Długość (D) 76 mm

Kłódka nieiskrząca Nie

Kłódka niemagnetyczna Nie

Kolor Czerwony

Marka Master Lock

Przytrzymanie klucza Tak

Rodzaj kabłąka Stal hartowana

Rodzaj materiału Kompozyt

Rozstaw kabłąka 20 mm

System Master Key Tak

Szerokość (S) 38 mm

Średnica kabłąka 6 mm

Typ produktu Kłódka bezpieczeństwa

Waga 120 g

Wysokość (W) 44 mm


