
               Beskyt dine service biler med 

                    VAN LOCK  
                                 fra  
                               VIRO 

VIRO Van Lås kan monteres på alle varebiler og service biler med dob-
belt bagdør, og på skydedøre i siden. 
 
Ideel lås for øget sikring af indhold i service og varevogne, samt lastbiler. 
 
• Ovalt låsedæksel i elektropoleret rustfrit stål, uden kanter. 
• Låse cylinder med 7 stifter, og anti bore plade i forkromet stål. 
• Forniklede messing nøgler med  greb så de kan anvendes med handsker. 
• Fjeder belastet låsebolt i galvaniseret stål. 
• Låser automatisk når døre lukkes sammen, eller skydedør skubbes på plads. 

Nøgler kan kun fjernes  når der er låst. Nød åbning fra inderside. 
 

 



Enkel montage, med medfølgende rustfri skruer og rivnuts. 

 
1. 
Selvklæbende Boreskabelon 

 
 
2. 
Fastgørelse af Monteringsplader. 
 
 
 

3. 
Stabil rustfri pind, som tillader tolerance 
på 4 mm 

 
 
4. 
Cylinder  beskyttet af anti bore plade. Lås 
beskyttet af vejrbestandigt sikkerheds 
dæksel. 
 
 
 
 
 

5. 
Praktisk nød åbning fra  
Indersiden, f.eks. i tilfælde hvor nogen 
ved et uheld er lukket inde. 

 



 

Når der skal monteres låse på 
varebiler med skydedør, altså 2, 
eller 3 låse, kan disse leveres 
ens lukkende, med samme nøg-
le. 

Montage af lås på side — skydedør. 

Fysiske mål er vist på skitse. 
 
Vægt: 1,98 Kg. 
 
Type nr.: 
 
4222  VAN Lås for en dør. 
 
4222/4222  VAN låse for 2 døre. 
 
4222/4222/4222 VAN låse for 3 døre. 



Vore  produkter er en blanding af produkter vi selv udvikler og produce-
rer, samt handelsvarer fra førende leverandører.Vore kompetencer ligger 
indenfor følgende områder: 
 
• Adgangskontrol 
 
• Systemer for tid—og jobregistrering. 
 
• Taxametre og terminaler 
 
• Video overvågning, også for taxi og busser 
 
• Dørtelefoner med / uden video 
 
• Selvbetjeningssystemer for bilvask 
 
• Store elektroniske display. 
 
• Magnetkort og tilbehør, kodning og trykning. 
 
• Elektronisk styrede nøgle—og opbevarings skabe. 
 
• Sikkerhedslåse på højeste niveau. 
 
• Elektroniske og mekaniske låsesystemer. 
 
• Fjernbetjening med radio. 

 
• Kurser i førstehjælp og erlementær brandbekæmpelse 
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