
De Safeclamp Ladderklem biedt een sterk, snel en professioneel systeem voor het 
vastklemmen van je ladders. De ladderklem, bestaande uit composietmateriaal in 
combinatie met de roestvrijstalen haak, garandeert grote stabiliteit en veiligheid.
De Safeclamp ladderklem van Rhino is de meest eenvoudige manier om je ladder 
vast te zetten en te beschermen tegen diefstal.
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Doormiddel van de innovatie 
klemmethode kan de ladder in één 
beweging en vijf maal sneller worden 
bevestigd.
 
De klemmen worden altijd per set van 
twee stuks geleverd incl. sleutels. De 
maximale klembreedte van de ladderklem 
is 30 centimeter.
 

 
 

8,5 mm dikke haken van gehard en 
verzinkt staal houden de deuren tegen 
wanneer deze ongeoorloofd geopend 
worden. 
 
Alle componenten worden naast 
geschroeft ook verlijmd met de 
carrosserie aan de binnenzijde van de 
laadruimte. De sloten worden bediend 
middels een slotmechaniek op de 
tussenwand gecombineerd met 
staalkabels. 
  

Met de Carbolt 103 is uw volledige laadruimte optimaal beveiligd. De beveiliging is 
uit het zicht, dus geen storende sloten en grendels. 
 
Carbolt 103 is een semi universeel systeem en wordt door ons aangeboden 
inclusief montage door onze eigen professionele gecertificeerde monteurs.
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Iedere 103 wordt geleverd met 2 sleutels 
welke uniek zijn per systeem. 
 
De sleutels zijn voorzien van een unieke 
code welke gedocumenteerd wordt op 
basis van uw kenteken. Zo koppelen we het 
systeem aan uw auto. Een nieuwe sleutel 
kan alleen bijgemaakt worden aan de hand 
van 4 noodzakelijke stappen. Waterdicht 
dus.
 
Na inbouw registreert de monteur het 
systeem schriftelijk.  
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De pen blijft voor 50% in de stevige 
behuizing achter. Dit maakt het een erg 
weerbaar slot. 
De montagemethode verschilt per auto of 
situatie. 
 
Indien mogelijk zal de monteur er altijd 
voor kiezen de kabel in de achterdeur te 
verwerken. 
 
Informeer naar de mogelijkheden voor een 
extra penslot uw bus. 
 

Bij een groot aantal bedrijfswagens is het mogelijk een extra penslot te plaatsen. 
Deze maakt verbinden met de bodem van de auto of de andere achterdeur.
 
De aansturing van dit extra slot is mechanisch en wordt aangesloten op het 
bestaande systeem.
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Alle componenten van de 103 worden 
vervaardigd van extra gehard staal en 
voorzien van een thermische zinklaag. 
 
De onderdelen die bij een inbraakpoging de 
inbreker buiten moeten houden worden 
verlijmd met de carrosserie met een ultra 
sterke carrosserielijm die tevens gebruikt 
wordt door bijvoorbeeld autofabrikant 
Lotus®
 

•Geïntegreerd onzichtbaar systeem 
•Het gehele systeem wordt bediend met één sleutel
•Geen waardeverlies door montage zonder schade aan het plaatwerk 
•Eenvoudige bediening met cilinderslot op de tussenwand
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De Laadruimtebeveiliging van Carbolt wordt net als alle andere primium 
oplossingen altijd aangeboden inclusief inbouw in uw bedrijfsauto. 
 
Wanneer u door ons een Laadruimtebeveiliging laat inbouwen in uw auto of 
wagenpark ontvangt u garantie zolang als uw bus van u is. Informeer naar de 
voorwaarden.
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