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Systém keyOne X-pert
Bezpečnostní cylindrická vložka Winkhaus

Sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)

+ sériová cylindrická vložka certifikována dle ČSN EN 1627 – 1630

 v bezpečnostní třídě RC3

+ veřejný profil klíče se širokou dostupností

+ 5-ti stavítkový mechanismus

+ sériové cylindrické vložky a společné uzávěry (SU)

+ široký sortiment technických provedení (viz. tabulka)

+ povrchové úpravy: N - saténový (matný) nikl, MM - matná mosaz

+ standard DIN zub, ozubené kolečko (10 zubů) a ČSN zub na speciální objednávku

+ standardní sériové balení obsahuje: 1 kus cylindrické vložky daného rozměru,

   3 kusy klíčů, fixační šroub

Jednořadý 5-stavítkový
mechanismus

s ocelovými stavítky

Sériové cylindrické vložky

Systém X-pert



Technická provedení - typy Technická provedení - typy
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XR 01 oboustranná, od rozměru 30+30

po 5 mm na obě strany

XR 01/15 oboustranná s funkcí volného běhu 

spojky, od rozměru 30+30 po 5 mm

na obě strany

XR 02 jednostranná, od rozměru 30+10

po 5 mm

XR 04 s knoflíkem, od rozměru 30+30

po 5 mm na obě strany

XR 51 oboustranná s prostupovou spojkou, 

od rozměru 30+30 po 5 mm na obě 

strany

XR 51/Z oboustranná s prostupovou spojkou a 

ozubeným kolečkem (10 zubů), od roz-

měru 30+30 po 5 mm na obě strany

XR 57 oboustranná, zkrácená asymetrická

s prostupovou spojkou, rozměry 28+35, 

28+40, 28+45

XR 71 oboustranná, zkrácená, rozměry 27+27, 

27+32, 27+37

XR 77 oboustranná, zkrácená, asymetrická, 

rozměry 27+35, 27+40, 27+45

XR 27 pro přídavný zámek

XR 28 se závitem na tělese

XR 85 visací zámek, tvrzený třmen  8 mm, 

světlá výška třmenu 28 mm,

samozapadací, matná mosaz

XR 85/1 visací zámek, tvrzený třmen  8 mm, 

světlá výška třmenu 64 mm,

samozapadací, matná mosaz

XR 39/33 nábytková

Krabička „Rozbij sklo a vezmi klíč“

Skříňka Uzamykatelné skříňky na klíče

od 30 háčků do 300 háčků
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Prodejce / prodejní místo / servis

Volitelné příslušenství

• nástroj na měření cylindrických vložek


