
Als openen alleen met een draadkniptang of betonschaar mag, 
kiest u voor de AluLock™ of de heavy-duty verzegelingen UnoLock™ 
en HanaLock™. Inzetbaar tussen de -40°C en +120°C. Bij de AluLock™ 
staat de wikkeling van de kabel onder spanning, na knippen staan 
de draden alle kanten op en is hersluiten onmogelijk. 

AluLock™ aluminium/staal hangslot zegels.

art.nr. lengte ø staart slotgrootte breeksterkte

ALU1.5 (blauw) 300 mm 1,5 mm 32 x 22 x 6 mm 200 kg

ALU2.5 (groen) 300 mm 2,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 500 kg

ALU3.5 (rood) 300 mm 3,5 mm 32 x 22 x 8,8 mm 1000 kg

De HanaLock™ wordt met het 
slothuis naar boven door de 
containervergrendeling gesto-
ken. Op deze manier is er geen 
kans dat er vuiligheid in het 
mechaniek komt of dat er neer-
slag in het slothuis achterblijft 
dat de metalen delen van de 
verzegeling kan aantasten.

Op de foto hieronder is de bar-
rièreverzegeling op een onjuis-
te manier bevestigd.

Zowel de HanaLock™ als de UnoLock™ verzegeling zijn voorzien van 
een “spinblock”, waardoor de pin maximaal 130˚ gedraaid kan wor-
den in het slothuis. De verzegeling zal altijd intact blijven, ook indien 
het plastic ABS huls, bewust danwel onbewust, kapot gaat. Indien 
er geknoeid is met de verzegeling zal dat bij de HanaLock™ direct 
zichtbaar zijn door beschadiging aan de coating van de pin. 

De UnoLock 3.0 gaat nog een stap verder door gebruik van een 
transparant polycarbonaat slothuis. Dit maakt eventuele pogingen 
tot fraude of sabotage nog beter zichtbaar en beschermt tevens de 
bedrukking van de unieke nummering. 

HanaLock™UnoLock 3.0™

art.nr. pin nuttige lengte breeksterkte uitvoering

HAN01C
(geel)

ø8 mm 50 mm 1350 kg Gecoate, stalen pin met  
ABS slothuis.

UN30
(oranje)

ø8 mm 44 mm 1300 kg Gecoate stalen pin met  
ABS/Polycarbonaat slothuis.

De barrièreverzegelingen kun-
nen enkel door een draadknip-
tang of betonschaar verwij-
derd worden.

AluLock™ slothuizen zijn zwart, 
wit, blauw, groen, rood of goud 
geanodiseerd, ook met bar-
code.

AluLock™

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 

Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
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