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TSR-4/24 KONTÉNERZÁR 

 
 
 Edzett (45 Rockwell) keménységű szilárd acél pánt.  
 Időjárás-biztos felület (korrózió-ellenálló). Festhető. 
 Használati terület: szállító és tároló konténerekre javasolt 
 A rudazat szorítóbilincs távtartói közé szerelt. Nem véglegesen felszerelt.  
 A rudazat között 200 mm – 450 mm távolságra / vagy rendelésre 200 mm – 600 mm 

változat. 
 Beépített, tanúsított ABLOY cilinderzár 3 ABLOY PROTEC kulccsal és kulcskártyával.  
 Felfúrás védett. 
 Európai irányelveknek megfelelően tesztelt.  
 Tanúsított: VdS M 102325 (Németország); TNO (Hollandia) 
 Azonos- és mesterkulcs utánrendelése lehetséges 
 
Funkció leírás:  
A TSR 4/24 kampói villásak. A rudazat szorítóbilincsei közé tesszük a hajlított kampókat és a 
kulccsal bezárjuk. Így a zár nem mozgatható sem fel, sem le.  
 
Súly: cca. 8 kg 
Méretek: 455 mm x 105 mm x 100 mm 
Biztonsági szint: nagyon magas 
 
Felszerelési útmutató: 
 Nyissuk ki a zárat a kulccsal és húzzuk ki a reteszt a zártestből. 
 Most szétszedhető a zár. 
 A villás kampók tőled elfele nézve (és a retesz a lánccal lefele) tegyük a zárat a rudazat 

szorítóbilincsei köré és nyomjuk össze, olyan szorosan, ahogy lehet.  
 A villás kampók most közrefognak egy-egy szorítóbilincset így a zár nem mozgatható fel 

vagy le.  
 Az utolsó lépés, hogy a reteszt visszatesszük a nyílásba és bezárjuk.  
 A TSR-4/24 200-450mm vagy 200-600 mm közötti távolságú tartórudakhoz való. 
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Karbantartás:  
 
Optimális élettartam érdekében javasoljuk, hogy rendszeresen kenjük a zárszerkezetet a 
zárházban, például WD40-nel vagy más kenőanyaggal, ami -30°C alatt is működik. Az 
ABLOY cilinderzár karbantartásához 3-4 csepp könnyű olajat cseppentsünk rendszeresen a 
kulcslyukba. Óvatosan kenjük meg a kulcsot is. Tegyük a kulcsot a kulcslyukba és fordítsuk 
el 4-szer, 5-ször.  
Amennyiben a TSR-4/24-et közúti forgalomban használjuk (pótkocsi /fél-pótkocsi zárásához) 
a rendes karbantartás különösen fontos. Javasoljuk, hogy alaposan tisztítsuk ki és tartsuk 
karban a zárat havonta legalább egyszer.  
 
Használható kenőanyagok:  
- varrógépolaj 
- fegyverolaj 
- híg, szintetikus motorolaj- SOHA ne használjon olajat 
                                                                      
Fontos: 
Tartsa a kulcskártyát biztos helyen. 
Ezzel a kártyával lehet további kulcsokat rendelni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, 
azonban azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi 
kijelentést kell érvényesnek tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban 
más kötelezettség nem terheli őket. Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a 
tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó 
fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a 
Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, közvetlen, közvetett vagy származtatott 
veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem felsorolt nyilatkozatnak 
vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt megegyezés 
mást nem állít.  
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TSR- 2fiXX / TSR . 4/24 

KÜLÖNBSÉGEK 
 
A TSR-4/24 2 részből álló retesz. Ezt a két részt először szét kell szedni, a cilinder bele van 
építve az egyik részbe. A teljes zár súlya cca. 8 kg. 
A TSR-4/24 villás a végén. Minden részét az ajtó rudazat rögzítőjén kell áttolni.  
A rudazat rögzítő része (szorító?) pontosan a villás vég két része között van. Azaz a rudazatot 
nem lehet eltávolítani, hanem el kell fűrészelni.  
Ahhoz hogy bezárjuk az rudazatot, rögzíteni kell a zár nyelvét/tüskét (egy kicsi láncon lóg) a 
zár fogadó részébe a kulccsal.  
Ez a helyes használati módja a TSR-4/24 zárretesznek.  
 
Előny: A TSR-4/24 számos konténeren használható, mivel levehető 
Hátrány: Minden alkalommal, amikor kinyitod/bezárod a konténer ajtaját cca. 8 kg-ot kell 
mozgatnod. Amíg az ajtó nyitva van, valahova le kell tenni a zárat. A legtöbb esetben a padló 
(koszos, nedves, időjárásnak kitett). A cilinder koszos lesz ezért sűrűbb karbantartásra van 
szüksége.   
 
A TSR-2fiXX rögzítve van a konténerre. Ez kétféleképpen lehetséges: csavarozva 
(felszerelési anyagot biztosítjuk) + hegesztve. Mind a két változat azonos minőségű és 
funkciójú. A teljes súlya 8, illetve 6 kg. A cilinderzár zártestét kell csak mozgatni, ami csak 2 
kg kb.  
Nyissuk ki a TSR-2fiXX-et a kulccsal. Vegyük le a zártestet és tegyük a plusz tartó csavarra 
zárva. Az ajtó most kinyitható. Hogy ismét bezárjuk, nyissuk ki a zártestet és tegyük át az 
igazi zárcsavarra, majd zárjuk be a kulccsal.  
 
Előny: A TSR-2fiXX mozgatása egyszerűbb, mivel csak vízszintesen kell áttenni a 
zárcsavarról az álcsavarra. Így a cilinder nem koszolódik annyira. Ez lecsökkenti a 
karbantartást.  
 
Hátrány: A zár rögzítve van egy bizonyos konténerre. Nem használható másik konténeren. 
Lízingelt/kölcsönzött konténer esetén a tulajdonosnak engedélyt kell adnia a felszerelésre. 
Amennyiben eladod a konténered, zárastul adod el (de az értéke növekszik a zártól.)  
 
Mind a két zárnak azonos biztonsági szintje van, de a TSR-2fixx teljesen rés nélkül zár.  
Tehát a TSR-2fiXX nyújtja a maximális biztonságot.  

 
 
 
 
 
 
 
 




