
MUL-T-LOCK  ZORGT VOOR EEN VEILIG GEVOEL

MT5 - Alleen het beste zorgt voor tevreden
gebruikers met een veilig gevoel.
The best way to secure your market.

EEN NIEUW NIVEAU IN HOOGSTAANDE VEILIGHEID

Mul-T-Lock’s team van R&D experts presenteert een hagelnieuw 
sluitconcept dat Wereldwijd ingezet gaat worden voor de hoogste 
beveiligingsobjecten. Deze vijfde generatie veiligheidscilinders 
heeft ongekende ogelijkheden en steunt op een ervaring van meer 
dan 3 decennia “High Security” expertise.

PARTNER IN DE GEHELE WERELD

DE 5e GENERATIE CILINDERS
MET EEN ULTIEME VEILIGHEID

Onderdeel van de Wereldleider ASSA ABLOY

Een van de top tien High Security sloten aanbieders in de Wereld

Meer dan 3 decennia vernieuwend in High Security producten

Meer dan 500 geregistreerde patenten Wereldwijd

Aanwezig in elke sector: industrie, dienstverlening, handel en particulier

Negen verkoop afdelingen, 20.000 service centers, 5 continenten, in bijna 100 landen

Door Wereldwijd snel op elke willekeurige uitdaging te reageren, biedt Mul-T-Lock met haar veelvoud aan 
vergrendelingsproducten een veilig gevoel en service op alle niveau`s.

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for 
security, safety and convenience.
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De punt van de MT5 sleutel is voorzien van de gepatenteerde Alpha veer. 

Deze haast niet namaakbare veer bedient een unieke pal in de cilinder die een 

extra breeklijn creëert. 

HET NIEUWE CONCEPT
2 SLUITMECHANISMEN VOOR HOGE VEILIGHEID

De nieuw MT5 cilinders zijn voorzien van de nieuwe generatie beproefde 

telescopische interne en externe pallen.

DE KC5™ COMPUTERGESTUURDE SLEUTELMACHINE

2 sluittechnieken voor hoge veiligheid

Uniek autorisatiecertificaat

Grote en complexe sluitsystemen

Elektronische, zelf controlerende sleutelmachine

Combinatie van gebruiksgemak en veiligheid

HET SLEUTELCERTIFICAAT

DE MT5 SLEUTEL

De MT5 generatie cilinders worden door twee onafhankelijk van elkaar opererende 
blokkeerelementen bediend.  Naast de nieuwe telescopische interne en externe pallen 
is de gepatenteerde, haast niet namaakbare Alpha veer een extra blokkeerelement.

Alle MT5 producten zijn voorzien van een unieke, gepatenteerde 

keersleutel. De sleutel bevat allereerst  de interne en externe boringen

die corresponderen met de telescopische pallen in de cilinder. Ten 

tweede is de sleutel voorzien van de uniek, gepatenteerde Alpha 

veer. Deze combinatie staat garant voor een zeer hoge mate

van veiligheid en een ongekend hoge weerstand tegen manipulatie.

Deze geavanceerde sleutelmachine is het antwoord op de hedendaagse veiligheidseisen.

Met deze computergestuurde machine worden Mul-T-Lock sleutels zeer snel gemaakt.

De sleutels worden volgens de originele fabrieksspecificaties gefreesd,dus een goed

passend exemplaar. Met de graveerkop kan er een naam of nummer in de sleutel worden

gegraveerd. Enkele voordelen van de machine:

 Digitaal sleutels inlezen

 Zelf kalibrerend en instellend

 Sleutel graveer mogelijkheid

 Sluitplan import functie

 Magneetkaart lezer

De KC5 is de intelligente sleutelmachine van de toekomst. Hij maakt alle Mul-T-Lock sleutels

zeer snel en met uiterste precisie. De magneetkaartlezer zorgt voor een hoge mate van veiligheid en 

sleutelcontrole.Het MT5 cilindersysteem is voorzien van een uniek sleutelcertificaat met 

magneetstrip. Dit certificaat is een digitale gegevensdrager en staat garant 

voor een gecontroleerde sleuteluitgifte.

Dit sleutelcertificaat moet worden getoond aan de gecertificeerde Dealer en 

ingevoerd worden in de sleutelmachine om de additionele  sleutels te kunnen 

maken. Alleen indien het MT5 sleutelcertificaat door de computergestuurde 

sleutelmachine wordt gelezen, kan een duplicaatsleutel worden gemaakt. 


