TSR – Basis (tartalmazza a 13 mm.-es lakatot)

Használható: szállító konténer, tároló konténer, cserefelépítmény, pótkocsi, fél-pótkocsi / alváz, kívülről
keresztpántos/rudazatos ajtó, oldal-ponyvás kamion
 Tartalmaz egy 13 mm-es magas biztonsági szintű MTL lakatot 3 kulccsal és kulcskártyával.
 Szilárd, időjárásálló acél feketére festve.
 Felfúrás védett. A lakatot be kell helyezni a foglalatba ahhoz, hogy bezárjuk.
 Nem véglegesen felszerelt. Rudazat közé teendő.
 200 mm – 450 mm távolság közötti rudazathoz.
 Azonos kulcs és mesterkulcs utánrendelése lehetséges.
Funkció leírás: A TSR-Basis-t a rudazat közé tesszük és a lakatot használva bezárjuk.
 Súly: cca. 7,5 kg (beleértve a lakatot is)
 Méretek: 470 mm x 100 mm x 100 mm
 Biztonsági szint: Magas
Felszerelési útmutató:
 Szedjük szét a zárat.
 A villás kampók tőlünk elfele nézve tegyük a rudazatra és nyomjuk össze amennyire csak lehet.
 A villás kampók most tartják a jobb és bal oldali rudat, így az ajtókat nem lehet kinyitni.
 Ahhoz, hogy bezárjuk a részeket használjuk a 13 mm-es TSR-MTL Bügelschloss (U-zár)- t.
 Toljuk át a 13 mm-es TSR-MTL Bügelschloss (U-zár) bilincsét fentről a TSR-Basisen és zárjuk be a
cilinderzárját a 13 mm-es TSR-MTL Bügelschloss-nak. (3. ábra)
Karbantartás:
 A TSR-Basis teljesen karbantartásmentes.
 A festés sérüléseit javítsuk ki amilyen gyorsan csak lehet.
 Ahhoz, hogy a hozzátartozó TSR-MTL Bügelschloss (U-zár)-at karbantartsuk cseppentsük 3-4 csepp
híg olajat a kulcslyukba. Óvatosan kenjük meg a kulcsot is. Tegyük a kulcsot a kulcslyukba és forgassuk
el 4-szer - 5-ször.
 Soha ne használjunk grafitos,teflonos kenőanyagot vagy WD-40-et a kenéshez!
 Használható kenőtípusok: varrógépolaj, fegyverolaj
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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