
De Gatelock is een hoogwaardig beveiligingsslot ontworpen om uw voertuig, 
gereedschap en lading te beschermen. 

De Gatelock is ontwikkeld voor iedereen die regelmatige waardevolle producten of pak-
ketten vervoert of waardevolle inhoud vast in het bedrijfsvoertuig heeft liggen. Zo zijn uw 
waardevolle spullen goed beveiligd, wanneer u uw wagen onbeheerd moet achterlaten.

Artikelnr. Omschrijving Model Aantal
80221017 Gatelock Van Small, F-serie T.b.v. bestelwagens Enkel slot

80221018 Gatelock Van Small, F-serie T.b.v. bestelwagens Set van 2 stuks

80221019 Gatelock Van Small, T-serie T.b.v. bakwagens met laadklep Enkel slot

80221024 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Sprinter en Crafter Set van 2 stuks

80221025 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Jumper, Boxer en Ducato Enkel slot

80221026 Gatelock Van Small, P-serie T.b.v. Jumper, Boxer en Ducato Set van 2 stuks

Gatelock Van Small, F-serie
De Gatelock Van Small F-serie is een universeel beveiligings-
slot, waarbij u slechts één gat hoeft te boren. U plaatst het slot 
eenvoudig zelf, met een inbussleutel en een boor. Het slot kan 
in slechts 15 minuten op zowel achterdeuren als zijschuifdeuren 
van elk type voertuig worden geïnstalleerd. 

Gatelock Van Small, T-serie
De Gatelock Van Small T-serie is een universeel beveiligings-
slot speciaal voor bakwagens met laadklep. Eenvoudig zelf te 
bevestigen door middel van het boren van één gat. Kan uitslui-
tend op een laadklep gemonteerd worden.

Gatelock Van Small, P-serie
De Gatelock Van Small P-serie is een voertuigspecifiek 
beveiligingsslot speciaal voor het beveiligen van huur- en lease 
bestelwagens. Bij deze versie van de Gatelock hoeft er niet 
door het plaatwerk geboord te worden; wat bij een leasewagen 
wel zo handig is! U kunt het slot eenvoudig zelf plaatsen omdat 
er geen speciaal gereedschap voor nodig is. 

Eigenschappen:
	Voldoet aan CCNP normering
	Duurzaam door het gebruik van massieve materialen en kwaliteitsverhogende  
 oppervlaktebewerkingen.
	Gebruiksvriendelijk door de een-hand-bediening en gelijksluitende sleutels  
 (bij een set van twee sloten). 
	Bestand tegen inbraakpogingen met handgereedschappen als hamers, tangen,  
 beitels, koevoeten, zagen en (lichte) boren.
	Er is geen mogelijkheid tot opening van binnenuit.
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