
Containerslot
GRANIT™ 215/100 
in het kort Containerslot

GRANIT™ 215/100

Het gebruik - 
kinderlijk eenvoudig

De montage -    
eenvoudig en snel

De ABUS GRANIT™ 215/100 is een corrosiebestendig veiligheids-
slot dat de meest gangbare transport- en opslagcontainers 
beschermt tegen inbraak en vandalisme.

Voordelen:
• geschikt voor transport1- en opslagcontainers, schuifdeuren,
 loodsdeuren, trailerdeuren, etc.
• eenvoudige montage en bediening
• vergrendeling m.b.v. speciale GRANIT™ hangsloten van ABUS 
• corrosiebestendig
• VdS-keurmerk i.c.m. met hangslot 37RK/70HB100 of
 37/55HB100
• SBSC-keurmerk klasse 4 (Zweden) i.c.m. met hangslot
 37RK/70HB100
• integratie in sluitsystemen mogelijk
• extra veilig door een speciaal lasprocédé 
• geschikt voor hergebruik
• snel inzetbaar
• compacte constructie

1Export- en zeecontainers moeten voor de douane toegankelijk zijn.

Uw vakhandel:

 

Eenvoudige bediening en optimale bescherming. Voor de montage zijn uitsluitend gangbare gereedschappen nodig: 
boormachine, metaalboor, gatenzaag, waterpas, steeksleutel, etc.

De ABUS GRANIT™ 215/100 wordt 
door ABUS GRANIT™ hangsloten 
vergrendeld.

Het veiligheidshangslot wordt, 
bij gesloten deuren, van beide 
kanten in het tweedelige 
beschermhuis gestoken …

… en afgesloten.

De ABUS GRANIT™™ 215/100 is nu 
vergrendeld en het hangslot is 
door het stalen beschermhuis 
optimaal beschermd tegen aan-
vallen.
Voor het openen wordt het hang-
slot ontgrendeld en de beugel  
verwijderd. De hangslotkast blijft 
continue rechts in het bescherm-
huis.

De meegeleverde boorsjabloon 
vergemakkelijkt het boren van 
de gaten op de juiste positie.

De onderste gaten aftekenen en 
in het deurprofiel voorboren.

Met een gatenzaag op de voor-
geboorde plaatsen telkens een 
boring aanbrengen.

Montage aan de binnenzijde van 
de container d.m.v. (contra) 
moeren en een sluitring.  
De linker deur op identieke wijze 
voorzien van het linker bescherm-
huis.
Het SBSC-keurmerk adviseert om  
de contramoeren vast te lassen.

Rechter beschermhuis en bijpas-
send opvulblok samenvoegen en 
door de boring van de rechter-
deur steken.
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Meer veiligheid voor containers

Voor het beveiligen van complexe containereenheden kunnen de 
hangsloten gelijksluitend of als sluitsysteem worden geleverd.

Zo is een hiërarchische onderverdeling van de sluitingen moge-
lijk, op basis waarvan verschillende niveaus van sluitbevoegdheid 
kunnen worden toegekend. De sluitingen kunnen bovendien met 
andere hangsloten van ABUS worden gecombineerd.

Zo sluit bijv. een hoofdsleutel uit een hoofdsleutelsysteem 
alle in de installatie aanwezige cilinders; bijv. die van hangsloten 
in verschillende GRANIT™ 215/100 containersloten.

Iedere cilinder heeft echter een eigen sluiting en kan zodoende, 
met uitzondering van de hoofdsleutel, uitsluitend door de be-
voegde met de bijbehorende sleutel worden afgesloten.

De ABUS GRANIT™ 215/100 beschikt over het VdS keurmerk, 
wanneer het samen met de hangsloten 37RK/70HB100 of 
37/55HB100 van ABUS toegepast wordt.

Voor de hoogste veiligheidseisen

Het ABUS GRANIT™ 37/55HB100 hangslot dient ter beveiliging van 
risicovolle objecten met waardevolle spullen (o.a. opslagloodsen, 
containers, vrachtwagens) alsmede ter beveiliging van voorwerpen 
met een hoog diefstalrisico. 

Het voldoet aan speciale veiligheidseisen van verzekeringmaat-
schappijen. Kast en beugel zijn van gehard speciaal staal en  
met een speciale KTL-coating optimaal beschermd tegen roest.
De ABUS X-Plus schijvencilinder is met de allerhoogste nauwkeu-
righeid vervaardigd en tegen intelligente openingsmethoden be-
schermd. 

Voor extreme veiligheidseisen

Om aan de veeleisende Zweedse SBSC 1051.1-norm te voldoen mag 
uitsluitend het ABUS GRANIT™ 37RK/70HB100 hangslot worden 
gebruikt.

De van boven aangebrachte cilinder en de dubbele kogelvergren-
deling zorgen voor een optimale boor- en trekbeveiliging.  
De sluitingen kunnen door de vakhandel aan bestaande sleutels 
en sloten aangepast worden.

De ABUS GRANIT™ 215/100 kan  
aanvullend uitgerust worden met  
een flexibele beschermkap tegen  
weersinvloeden. De beschermkap  
kan op het binnenwerk van de Conlock  
gemonteerd worden en beschermd de  
cilinder tegen water en stof.

hoodsleutel

cilinder
met
monosleutel

De ABUS GRANIT™ 215/100 is gemaakt van extreem robuust staal. 
Alle delen zijn corrosiebestendig. De bevestiging aan de container 
vindt plaats door middel van twee stabiele bouten, die door 2 
gaten in de containerdeuren worden gestoken.

Van buiten wordt de ABUS GRANIT™ 215/100 dan vergrendeld met 
speciaal voor dit doel ontwikkelde en gecertificeerde hangsloten 
van ABUS. Om de hangsloten tegen manipulatie te beschermen, 
worden deze compleet door een beschermhuis afgeschermd. Een 
speciaal lasprocédé zorgt voor nog meer weerstand en veiligheid.

Omdat de container voor de montage niet aangepast dient te 
worden, is de ABUS GRANIT™ 215/100 zonder omslachtige voorberei-
dingen snel inzetbaar. 
Door de eenvoudige montage is de ABUS GRANIT™ 215/100 heel 
gemakkelijk te demonteren en geschikt voor hergebruik. Naast de 
hoge veiligheid overtuigt de ABUS GRANIT™ 215/100 ook door zijn 
compacte constructie – het is kleiner dan een DIN A4-blad.

Door zijn constructie is de ABUS GRANIT™ 215/100 bovendien ook 
geschikt als veiligheidsslot voor o.a. loodsdeuren, schuifdeuren  
en trailerdeuren.

De ABUS GRANIT™ 215/100 - dé oplossing voor het beveiligen  
van containers.

Steeds meer handelsgoederen worden vandaag de dag in  
containers vervoerd en opgeslagen.

Daar komen nog ontelbare containers bij op bouwterreinen,  
waarin materiaal en machines worden opgeslagen. Meestal  
zijn deze niet bewaakt, makkelijk toegankelijk en slecht  
beveiligd. Dieven en inbrekers konden de containers tot  
dusver ongestoord en met relatief licht materiaal openbreken  
en op die manier goederen, materiaal en machines stelen of ver-
nielen. In toenemende mate leidt dit tot extra werk, tijdverlies  
en irritatie bij opdrachtgevers en verzekeringsmaatschappijen.

De ABUS GRANIT™ 215/100 biedt een betrouwbare bescherming 
tegen illegaal binnendringen door een extra beveiliging van  
het zwakste punt van containers – de deuren.

37/55HB100 37RK/70HB100
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Meer veiligheid voor   
containers

Gewoon  
veilig

Goedgekeurde 
veiligheid

Integratie in 
sluitsystemen

Weather protection


