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SK 
Vysoko kvalitný zámok s hliníkovou kazetou a mechanizmom z 
nehrdzavejúcej ocele. Tento zámok radíme ako štandard pre 
všetky priemyselné brány. Strelka zámku z nehrdzavejúcej 
ocele má regulovateľný výsuv (20 mm), nastavovanie strelky je 
bez nutnosti demontáže. Pre rýchlu a presnú montáž 
odporúčame použiť vŕtací prípravok LOCINOX® Drill-Fix. 
 
Dodávané s párom kľučiek LOCINOX® 3006M z 
eloxovaného hliníka a cylindrickou vložkou 
LOCINOX® 3012-54-STD. 
 
Technické informácie: 

• Nastaviteľný pre profil Ø80 – Ø100 mm 
• Plynulé nastavenie strelky až do 20 mm bez demontáže zámkovej skrinky 
• Zdvih strelky zámku 23 mm pri 1 otočení kľúča (ovládateľná cylindrickou EURO vložkou) 
• Materiál: hliníkový kryt 

   mechanizmus zámku z nehrdzavejúcej ocele 
   kľučky z eloxovaného hliníka 
   cylindrická vložka mosadzná - poniklovaná 

• ISO 9227 KTL / E povrchová úprava práškovou farbou, test 1 000 hodín v soľnom postreku 
• Univerzálne prevedenie pre ľavé aj pravé krídlo 
• Testované na 500 000 cyklov 

Obsah balenia: 
1 KUS  LOCINOX® LARQ8080U2L-VSZMzámkový set pre profil Ø80 – Ø100 mm 
Dodávané s párom kľučiek LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD.   
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CZK 
Vysoce kvalitní zámek s hliníkovou kazetou a mechanismem z 
nerezavějící oceli. Tento zámek řadíme jako standard pro 
všechna průmyslová vrata. Střelka zámku z nerezavějící oceli 
má regulovatelný výsuv (20 mm), nastavování střelky je bez 
nutnosti demontáže. Pro rychlou a přesnou montáž 
doporučujeme použít vrtací přípravek LOCINOX® Drill-Fix. 
 
Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M z 
eloxovaného hliníku a cylindrickou vložkou 
LOCINOX® 3012-54-STD.  
 
Technické informace: 

• Nastavitelný pro profil Ø80 – Ø100 mm  
• Plynulé nastavení střelky až do 20 mm bez demontáže zámkové skříňky 
• Zdvih střelky zámku 23 mm při 1 otočení klíče (ovladatelná cylindrickou EURO vložkou) 
• Materiál:  hliníkový kryt 

   mechanismus zámku z nerezavějící oceli 
   kliky z eloxovaného hliníku 
   cylindrická vložka mosazná - poniklovaná 

• ISO 9227 KTL/E povrchová úprava práškovou barvou, test 1 000 hodin v solném postřiku 
• Univerzální provedení pro levé i pravé křídlo 
• Testováno na 500 000 cyklů 

 
Obsah balení: 
1 KUS  LOCINOX® LARQ8080U2L-VSZMzámkový set pro profil Ø80 – Ø100 mm 
Dodáváno s párem klik LOCINOX® 3006M a cylindrickou vložkou LOCINOX® 3012-54-STD. 
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