Supra Indigo – autosleutelkluisje met geoctrooieerd sleutelslot
Overzicht
De Indigo is een lichtgewicht sleutelkastje met een grote
opslagcapaciteit.
De Indigo sleutelkast is uitgerust met een snapslot
vergrendelmechanisme, waardoor het sleutelkastje kan
worden vergrendeld zonder behulp van de bijbehorende
sleutel.
De Indigo oplossing kan gemakkelijk worden bevestigd aan
een zijruit van om het een welk voertuig.
De oplossing is in het bijzonder geschikt voor autodealers,
autoverhuurbedrijven, langparkeergarages, servicecentra,
etc.
Oplossingen voor permanente montage zijn eveneens
beschikbaar (Indigo zonder beugel). Bijvoorbeeld montage op
vrachtwagens, heftrucks, tractors, graafmachines, etc.

De sleutel met eigendomsbewijs kan uit een volgnummer
bestaan waarmee de sleutelhouder alleen kan worden
geïdentificeerd.
De gecontroleerde bestelprocedure die bij dergelijke sleutels
wordt gehanteerd, staat er borg voor dat er bij elke bestelling
van nieuwe sleutelkastjes een nieuwe, unieke code wordt
toegewezen.

Bouw en installatie
De Indigo is vervaardigd uit een speciale aluminiumlegering
die ook in de lucht- en ruimtevaartsector wordt gebruikt.
Vandaar dat het ook zo licht is.
Het sluitplaatje beschermt het vergrendelmechanisme tegen
corrosie als gevolg van vuil en vocht.
De met schuimrubber gevoerde achterzijde voorkomt dan
weer schade aan het voertuigraam.
De Indigo sleutelkluis kan vlot aan het raam van om het even
welk voertuig worden bevestigd met behulp van een beugel
uit roestvast staal dat braakbestendig aan de sleutelkast is
vastgeklonken.
Voor montage van de Indigo is geen gereedschap vereist. Het
volstaat het kastje over het raam te schuiven en vervolgens
het raam opnieuw dicht te draaien zodat het kastje veilig
verankerd zit.
De versie voor permanente montage wordt met behulp van
aangepaste pluggen en schroeven (niet bijgeleverd) tegen
de muur of op een metalen plaat bevestigd.
Werking
Open het sluitplaatje om de sleutelopening vrij te maken. Voer
de sleutel in het slot in en draai de sleutel 90° rechtsom. U kunt
nu de sleutel verwijderen door hem opnieuw 90° linksom te
draaien. Open het afdekplaatje en haal de autosleutel uit het
kastje. Wanneer u het afdekplaatje van de sleutelkast sluit,
wordt het kastje automatisch vergrendeld dankzij het unieke
snapslot vergrendelmechanisme.
Specificaties
 buiten afmetingen: 86 x 128 x 50 mm (B x H x D)
 gewicht: 0,95 kg
Standaardkenmerken
 ultralicht materiaal
 duurzame constructie
 grote opslagcapaciteit
 snapslot vergrendelmechanisme: sleutelkastje sluit zonder
sleutel
 geoctrooieerd sleutelslot met eigendomsbewijs, uniek voor
iedere klant
 gemakkelijke montage of vervanging van de sleutelcilinders
Toepassingsmogelijkheden
Autoconstructeurs, industriële wagenparkhouders, parkeer- en
chauffeurdiensten, autobusbedrijven, servicecentra, etc.
Mastersleutel
De sleutel om de sleutelkastjes te openen is een
geoctrooieerde, unieke sleutel met eigendomsbewijs.
Iedere klant heeft zijn eigen, unieke sleutelcode.
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