
TITALIUM™ 
Egy új dimenzió

A jövő anyaga!
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ABUS | Hungária Kft. 
Lomb u. 31/b.
H-1139 Budapest
E-mail: info@abus.hu
www.abus.com
Tel: +36 1 412 16 46
Fax: +36 1 239 30 73

Erős
Könnyű
Innovatív
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TITALIUM™
Egy új dimenzió

TITALIUM™ - Jövőbe mutató biztonság

Az ABUS biztonságtechnikai szakértői által kifejlesztett TITALIUM™ lakatok új dimenziót 
jelentenek a biztonság területén. Innovatív anyagból készül, magas biztonságot 
nyújt és egyben jelentősen könnyebb a súlya. A TITALIUM™ anyag egy könnyű alumínium 
ötvözet, amelyet robosztussága mellett könnyedsége jellemez. A repülőgépiparhoz 
hasonlóan az ABUS két fontos tulajdonságot tart szem előtt: legmagasabb biztonság 
és könnyű súly. A korszerű termékfejlesztés tükröződik a lakatok küllemén is – a 
TITALIUM™ széria minden terméke meggyőző nemesacél kinézettel készül.

TITALIUM™ - könnyű és biztonságos

A TITALIUM™ széria lakatválasztéka új referenciaként szolgál a lakatok között. 
A klasszikus rézlakatokhoz képest összehasonlítva a közel 30 % -al könnyebb súly 
és ugyanaz a biztonsági szint főleg ott teszi attraktívvá a TITALIUM™ lakatokat, 
ahol a biztonság mellett a súlynak is nagy szerepe van – például utazásnál, mozgó 
tárgyak, anyagok biztosításánál. Így a TITALIUM™ széria a lakatok új, biztonságos 
és innovatív generációjává válik.

TITALIUM™ - A jövő anyaga!

• Erős
• Könnyű
• Innovatív
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725TI széria
Abszolút erős technika

A TITALIUM™ széria zászlóshajója a jól sikerült design mellett meggyőző műszaki 
paraméterekkel is rendelkezik. A masszív lakatház belsejében egy 6 csapos para- 
centrikus profillal ellátott zárszerkezet található, mely az intelligens nyitási módok 
ellen véd. A 725TI széria három kengyelmagassággal elérhető modelljeit a krómo-
zott zárszerkezet és a NANO-Protect felülettel ellátott edzett acélkengyel jellemzik, 
amelyek hatékony biztonságot és az időjárási viszonyoknak történő ellenállást 
biztosítanak.

Felhasználási területek és használat
• Nagy értékek/tárgyak védelmére vagy kiemelkedően magas lopáskockázat esetén
• Ajtók, kapuk, szekrények, pincék, melléképületek stb. lezáráshoz
Technológia
• Masszív TITALIUM™ speciális alumínium lakatház- nagy biztonság kis súllyal
•  Edzett acél kengyel NANO-Protect bevonattal a hatékony rozsdásodás elleni 

védelem érdekében
• 6 csapos zárszerkezet paracentrikus profillal
• Kétoldali reteszelés
• Krómozott zárszerkezet
Típusok
• Méretek: 40, 45, 50 mm

Közepes és magas lopáskockázat esetén ajánlott a 727TI lakatszéria, amely optimális 
ár és biztonsági szint aránnyal rendelkezik. A széria minden modellje paracentrikus 
kulcsprofillal, krómozott zárszerkezettel és edzett acél kengyellel van ellátva. 
30 mm-es méret felett a termékek NANO-Protect bevonattal ellátott speciális acél 
kengyellel rendelkeznek.

Felhasználási területek és használat
• Közepes értékek/tárgyak védelmére vagy átlag feletti lopáskockázat esetén
•  Láncok, ajtók, kapuk, szekrények, fészerek, szerszámos dobozok, pinceablakok, 

tárolók stb. lezáráshoz
Technológia
• TITALIUM™ speciális alumínium lakatház-nagy biztonság kis súllyal
•  Speciális acél kengyel NANO-Protect bevonattal a hatékony rozsdásodás elleni 

védelem érdekében
• Paracentrikus kulcsprofil a hatékony manipulációs nyitási módok ellen
• Precíz zárszerkezet
• Kétoldali reteszelés
• Krómozott zárszerkezet
Típusok
• Méretek: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60 mm

727TI széria
Könnyű és mégis robosztus
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726TI széria
Biztonság az ABUS-tól – könnyen elkészítve

A lakatok új generációjába való belépést az 726TI lakatszéria nyújtja. A TITALIUM™-
ból készült lakatház, az edzett acél és a kétoldali reteszeléssel ellátott kengyel 
kiváló ár-érték arányban optimális biztonságot nyújtanak csekély lopáskockázat 
esetén.

Felhasználási területek és használat
• Kis értékű tárgyak/értékek védelmére vagy csekély lopáskockázat esetén
• Táskák, bőröndök, dobozok, kazetták, tárolók, szerszámos ládák stb. lezárásához
Technológia
• TITALIUM™ speciális alumínium lakatház
• Edzett speciális acél kengyel
• Kétoldali reteszelés
Típusok
• Méretek: 30, 35, 40, 50 mm

A 90RK/50-es lakat értékét egy különleges terméktulajdonság növeli, amely lehetővé 
teszi a lakatban található zárbetét zárrendszerekbe történő integrálását. 
A 90RK/50 a már jelenlegi 90/50-es lakatokkal vagy a C83-as, illetve 83/45-ös 
szériákkal is összehangolható. Alapkivitelben a termék kengyelvédelemmel és egy 
6 csapos zárszerkezettel van ellátva, amely nagy zárlatvariációs számot biztosít.

Felhasználási területek és használat
•  Nagy értékek/tárgyak védelmére vagy kiemelkedően magas lopáskockázat esetén
•  Ideális változó időjárásviszonyok esetén (pl.: tengeri-, folyami- illetve kikötői 

környezetben, járművek, csónakok kültéri lezárásához)
Technológia
• Masszív TITALIUM™ speciális alumínium lakatház- nagy biztonság kis súllyal
•  Nemesacél kengyel kétoldali golyós reteszeléssel: hatékony szakítás-, csavarás-, 

hajlítás elleni védelem
•  Integrált kengyelvédelem: megnehezíti az erővágóval történő támadási kísérletet
• Extrém rozsdásodási védelem
• Precíz csapos zárszerkezet
•  Cserélhető zárszerkezet: a zárszerkezet a jelenleg forgalomban lévő ABUS zárak-

hoz hangolható

90RK/50
Masszív biztonság és egyedi szerviz az ABUS-tól


