
TITALIUM™ 
O nouă dimensiune

Este materialul viitorului!
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Contact:

ABUS | SC ABUS RO SRL
Str. E.A. Bieltz , nr. 17 
550031 Sibiu, Romania
E-mail: info@abus.ro
www.abus.com
Tel: +40 269 56 24 72
Fax: +40 269 56 44 74

Puternic
Ușor
Inovator
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TITALIUM™
O nouă dimensiune

TITALIUM™ - siguranță îndreptată spre viitor

Lacătele TITALIUM™ ale expertului în siguranță ABUS marchează o nouă dimensiune 
în materie de siguranță! Realizate dintr-un material inovator, acestea prezintă o 
siguranță sporită, având totodată o greutate foarte redusă. Materialul TITALIUM™ 
se bazează pe un aliaj special, ușor, de aluminiu, care strălucește prin robustețe 
și ușurință. Asemenea industriei aeronautice, ABUS pune accent pe două calitați 
esențiale: stabilitate maximă și greutate redusă. Produsele actuale se remarcă și 
prin design – toate lacătele seriei TITALIUM™ conving din punct de vedere optic 
prin aspectul lor de oțel nobil.

TITALIUM™ - Ușor și sigur

Noile lacăte ale seriei TITALIUM™ marchează noua referință în domeniul lacătelor. 
Greutatea redusă cu 30 % față de clasicul lacăt din alamă, păstrând același nivel 
de siguranță, transformă lacătele seriei TITALIUM™ într-o alternativă atractivă. De 
exemplu acolo, unde pe lângă aspectul siguranței și greutatea joacă un rol: fie 
în călătorii, în intervenții mobile sau pentru asigurarea bunurilor mobile. Astfel, 
seria TITALIUM™ reprezintă o nouă generație de lacăte mai sigure, inovatoare!

TITALIUM™ - este materialul viitorului!

• Puternic
• Ușor
• Inovator
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Seria 725TI
Tehnică absolut puternică

Nava amiral a familiei de lacăte TITALIUM™ convinge, pe lângă designul reușit, 
prin valorile tehnice. În interiorul trunchiului masiv, un cilindru de precizie cu 6 
pini, cu un profil de siguranță paracentric, protejează împotriva celor mai inteligente 
încercări de spargere. Miezurile cromate ale cilindrului și o ansă din oțel călit cu 
stratificare specială NANO Protect, conferă siguranță și o fiabilitate sporită la intemperii 
modelelor seriei 725TI, disponibile cu trei înâlțimi diferite ale ansei.

Domenii de aplicabilitate și utilizare
• asigurarea valorilor/obiectelor mari sau în caz de risc sporit de furt
• uși, porți, dulapuri, lăzi pentru unelte etc.
Tehnologie
•  trunchi masiv al lacătului din TITALIUM™ aluminiu special - siguranță sporită la 

greutate redusă
•  ansă din oțel călit cu stratificare specială NANO Protect, pentru o protecție 

sporită împotriva corodării
• cilindru de precizie cu 6 pini cu profil paracentric de siguranță
• dublă zăvorâre a ansei
• miezurile cilindrului - cromate
Variante
• Dimensiuni: 40, 45, 50 mm

În cazul în care pericolul de furt este mediu spre ridicat, se recomandă utilizarea 
lacătelor din seria 727TI, care prezintă un raport optim între siguranță și preț. 
Toate modelele seriei dispun de un profil paracentric de cheie, miezuri cromate 
ale cilindrului și anse din oțel călit. În plus, începând cu dimensiunea de 30 mm, 
toate modelele prezintă o ansă din oțel special cu stratificare NANO Protect.

Domenii de aplicabilitate și utilizare
• asigurarea valorilor medii sau în caz de risc-peste medie - de furt
• lanțuri, uși, porți, dulapuri, lăzi pentru unelte,geamuri de pivniță, magazii, etc.
Tehnologie
•  trunchiul lacătului din TITALIUM™ aluminiu special - siguranță sporită la greutate 

redusă
•  ansă din oțel călit cu stratificare specială NANO Protect, pentru o protecție 

sporită împotriva corodării
• profil paracentric al cheii pentru protecție sporită la manipulare
• cilindru de precizie
• dublă zăvorâre a ansei
• miezurile cilindrului - cromate 
Variante
• Dimensiuni: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

Seria 727TI
Ușor și totuși robust
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Seria 726TI
Siguranță de la ABUS – ușor de realizat

O intrare in noua generație a lacătelor o reprezintă lacătele din seria 726TI. Cu un 
trunchi al lacătului din TITALIUM™, o ansă din oțel special călit și cu o dublă zăvorâre 
a ansei, acestea oferă o siguranță optimă în caz de risc redus de furt, iar raportul 
preț - calitate este excelent.

Domenii de aplicabilitate și utilizare
• asigurarea valorilor/obiectelor mici sau în caz de risc redus de furt
• genți, geamantane, cutii, casete, lăzi de unelte etc.
Tehnologie
• trunchiul lacătului din TITALIUM™ aluminiu special
• ansă din oțel special călit
• dublă zăvorâre a ansei
Variante
• Dimensiuni: 30, 35, 40, 50 mm

Produsul masiv 90RK/50 dispune de un cilindru înlocuibil pentru integrarea în 
sistemele de siguranță cu lacăte. Astfel, 90RK/50 poate fi adaptat la închideri ale 
90/50 sau la cilindri seriei C83 sau ai seriei 83/45. Conform standardului, acesta se 
livrează cu o protecție a ansei și un cilindru de precizie cu 6 pini, care facilitează 
un număr mare de închideri.

Domenii de aplicabilitate și utilizare
• Asigurarea unor valori mai mare/bunuri sau față de un risc crescut de furt
•  Ideal pentru asigurarea autoturismelor și bărcilor în cazul interperiilor naturale 

de furtuni (de exemplu zone deschise la mare și porturi)
Tehnologie
• Corpuri masive din TITALIUM, un aluminiu special: siguranță crescută la greutate mică
•  Suport din otel inoxidabil cu mecanism de blocare dublu cu bile: capacitate 

mare de tractare si torsiune
•  Cu protecție integrată: îngreunează distrugerea cu cleștele. Protecție extremă 

pentru coroziune
• Cilindu interschimbabil: butucul poate fi adaptat la închideri ABUS

90RK/50
Siguranță masivă și service individual de la ABUS


