
ABLOY® BODAGUARD SL905 
Turvalukk, mis peatab varga!

An ASSA ABLOY Group brand



LUKUKORPUS

VÕTMETURVALISUS

MUUD OMADUSED

● Maksimaalne murdmiskaitse

● Kattekilpidel tolmukaitse ja võtmekanali suunajad

● Saadaval pinnaviimistlused on kroom, 
 mattkroom ja läikiv messing

● Pikendatud võtmekanali suunajad paksudele ustele

● Vana lukku uue BODAGUARDI vastu 
 vahetades on saadaval ka pikad kattekilbid, 
 mis aitavad kinni katta vana luku külgpuurimisi

Pikendatud 
võtmekanali 

suunajad 
paksudele ustele

● Patenteeritud võtmed valmistatakse vaid lukutehases

● Lisvõtmeid saab tellida vaid ABLOY® volitatud edasimüüjate 
 vahendusel lukutehasest

● Lukuga kaasas olevad võtmed ja lisavõtmed
 märgitakse võtmekaardile

● Konkskeel annab maksimaalselt kõrgeima murdmistugevuse 

● Puurimiskindlad korpus ja välispoole kattekilp

● 1 000 000 erinevat võtmekombinatsiooni

● Sobib olemasolevasse ABLOY® 428 lukusüvisesse

● Skandinaavia kindlustusettevõtete liidu heakskiit: 
 turvaklass 4 turvalukk 

● Testitud vastavalt uuele Euroopa standardile EN 12209. 
 Turvalisusklass 7.

ABLOY® BODAGUARD SL905 
Turvalukk, mis peatab varga!



VÕTMED  /  TARVIKUD

404130K 
Käändvõti 
47 mm

4041301 
Võtmetasku 
47 mm 
võtmele

404116 
Võti  
47 mm  
Võtme pea on 
valmistatud tsingist

404239 
Võti 
60 mm  
Võtme pea on 
valmistatud tsingist

LP780 LP781

VASTURAUADLUKUKORPUS

SL905

KATTEPLAADID

Läikiv messing 
Ms/KILA

Mattkroom 
Ms/HCR

Kroom 
Ms/CR

961 962



SÜVISTUSED

LUKUKORPUS                   

PAKEND

Standardpakendis on lukukorpus, vasturaud, paigalduskruvid, kolm tsinkpeaga võtit ja võtmekaart pakituna
pitseeritud võtmekotti, tolmukaitsmega varustatud katteplaadid, võtmekanali suunajad paksule uksele ja 
paigaldus- ja hooldusjuhend.

Pakituna jaemüügipakendisse. Tellides tuleb eraldi märkida uksetüüp (sile- või manteluks) ja soovitud kattekilp. 
Samuti pinnaviimistlus (kroom, mattkroom või läikiv messing).
Lisaks tellitavad: ●  Plastikust võtmekate
 ●  Lisavõtmed võtmekaardi olemasolul
 ●  Mitu lukku avanema sama võtmega
 ●  Tuletõkkeuksele spetsiaalne paisuv tihend

SL905 LP780

ABLOY® VOLITATUD EDASIMÜÜJA

VASTURAUAD

LP781

Vasturaud paigaldatud sümmeetri-

liselt lukukorpuse esiplaadi suhtes 

nii kõrgus-, kui ka laiussuunal

Vasturaud paigaldatud sümmeetri-

liselt lukukorpuse esiplaadi suhtes 

kõrgussuunal

www.abloy.ee

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy on juhtiv lukkude, lukusüsteemide ja ehitussuluste tootja ning peamine elektromehaanilise lukutehnoloogia valdkonna toodete väljatöötaja maailmas.

ASSA ABLOY on lukkude ja nendega seonduvate toodete ülemaailmselt juhtivaks tootjaks ja tarnijaks, kes on eesmärgiks seadnud täita lõpptarbija soovid turvalisuse, ohutuse ja mugavuse tagamisel. 
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Abloy Oy Eesti Filiaal 
Pärnu mnt. 139F 
11317, Tallinn 
tel. +372 6504 590 
faks +372 6504 591 
e-post  info@abloy.ee


