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Framtidens material!
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TITALIUM™
En ny dimension

TITALIUM™ - serien från säkerhetsexperten ABUS utgör en ny dimension
inom området säkerhet!
De är tillverkade av ett innovativt material, står för en hög säkerhet och
har samtidigt en kraftigt reducerad vikt.

TITALIUM™
Mr. Titalium

Hänglåsen från TITALIUM™-serien utgör en ny generation av säkerhetsprodukter som tillgodoser olika typer av individuella behov!
Mr. Titalium ger den nya hänglåsserien ett ansikte.
Stark, lätt och innovativ!

TITALIUM™
Överraskande lätt!

Jämfört med det klassiska hänglåset av mässing så är totalvikten ca 30 %
lägre med samma säkerhetsnivå. Detta gör låsen i TITALIUM™-serien till
ett attraktivt alternativ i de fall där även vikten – utöver säkerhetsaspekten
– spelar roll, exempelvis vid resor, vid mobil tillämpning eller vid säkring
av rörligt gods.

TITALIUM™
Robust och stark

Tack vare de innovativa materialen kan TITALIUM™-hänglåsen med lätthet
mäta sig med välkända, etablerade lås av konventionella material. Såväl
undersökningar som test i välrenommerade testlaboratorier bekräftar detta.

TITALIUM™
Innovativ och framåtblickande

Materialet TITALIUM™ är baserat på ett speciallegerat aluminiummaterial
som kombinerar robusthet med lätthet. ABUS satsar - precis som vid
flygindustrin - på två viktiga egenskaper: maximal styrka och låg vikt.
ABUS är därmed den första tillverkaren som använder TITALIUM™ för
framställningen av märkeshänglås.

TITALIUM™
Modern design

Den moderna produktutvecklingen syns även i produktens utformning alla lås i TITALIUM™-serien är visuellt attraktiva tack vare sin design och
rostfria look.
De nya hänglåsen i TITALIUM™-serien utgör en ny referenspunkt inom
hänglåsområdet.

TITALIUM™
Produktfamiljen

TITALIUM™-hänglåsen består av tre produktserier i olika storlekar anpassade
för individuella säkerhetskrav.
Med flaggskeppet 80TI, huvudserien 64TI och grundserien 54TI erbjuder
ABUS mångsidiga säkerhetslösningar för användning av såväl privatpersoner
som företag. Produktfamiljen avrundas med speciallåset 90RK/50 för krävande
miljöer.

Varumärket ABUS
Security Tech Germany – sedan 1924

Från tillverkare av hänglås till globalt varumärke inom området säkerhetsteknik med företagsområdena hussäkerhet, objektsäkerhet och
mobil säkerhet.
En internationellt verksam företagsgrupp för preventiv säkerhetsteknik.
ABUS helt enkelt.

ABUS
Hänglåskategorier

ABUS kärnverksamhet ligger traditionellt inom utveckling och tillverkning
av hänglås inom alla säkerhetsklasser. Med ABUS-hänglås säkras fastigheter,
objekt och värdesaker runt om i hela världen. Över 100 olika produktserier
vittnar om ABUS mångfald och unikhet inom hänglåssortimentet.
Hänglås från ABUS - hemma i hela världen.

