אודות מולטילוק
חברת מולטילוק מפתחת ,מייצרת ומשווקת פתרונות נעילה  High Securityחדשניים ,המיועדים לשימוש
מוסדי ,מסחרי ,תעשייתי ולצרכי מגורים .מולטילוק פועלת בזירה הגלובלית ב 70-מדינות עם למעלה
מ –  100מיליון לקוחות .כחברה בקבוצת  ,ASSA ABLOYועם למעלה מ 20,000-מרכזי שירות ברחבי
העולם ,מולטילוק מספקת ללקוחותיה פלטפורמות נעילה עם טכנולוגיות פטנטיות מתקדמות ,המזוהות
כמוצרי איכות הן בקרב בעלי המקצוע והן בקרב הצרכנים וזוכים להכרה והוקרה רבה.

www.mul-t-lock.co.il
1-800-800-108

השם מולטילוק ,דמות איש השרירים ,וכל שם ,סימן או לוגו אחר המשמש את מולטילוק ונושא את הסימון ® או ™ הם סימנים מסחריים רשומים של חברת מולטילוק בע”מ.

פתרונות נעילה מתקדמים למיגון רכבים MVP -
מולטילוק מציעה ללקוחותיה מגוון פתרונות הגנה מתקדמים לסוגי רכב שונים ולמגוון צרכים.
הפתרונות המכאניים ,האלקטרוניים והאלקטרו-מכאניים המשולבים ברמת  ,High Securityשל מולטילוק,
המבוססים על עשרות שנים של ניסיון ומומחיות נועדו להקשות על גניבות כלי רכב והמטען יקר הערך
אותם הם נושאים.

CarDfence

3 Way Lock

דיסקרטי וחכם

מנעול רב בריחי לרכבים

 CarDfenceהוא פתרון ייחודי המקשה על גניבת הרכב ,משתמש במשדר פעיל בצורת כרטיס הרשאה –
הקטן יותר מכרטיס אשראי – כדי לתקשר עם יחידה סגורה המותקנת ברכב.
ה CarDfence-מקשה על גניבה באמצעות השבתת מערכת ההתנעה או משאבת הדלק כל עוד כרטיס
ההרשאה נמצא מחוץ לטווח הקליטה .את כרטיס ההרשאה ניתן לשאת באופן דיסקרטי בכיס ,בארנק או
בתיק .פתרון זה פועל בשתי דרכים ייחודיות:

רוב כלי הרכב המסחריים משווקים עם מנעולים בעלי בריח פלסטיק סטנדרטי אשר לרוב אינו מרתיע
את הגנבים .מטרתו של המנעול הרב-בריחי הפטנטי של מולטילוק היא לספק הגנה משופרת לרכב
המסחרי ולתכולתו .באמצעות שימוש במפתח אחד ,הדלתות האחוריות והצידיות של הטנדר ,הוואן,
המיני-ואן או רכב המשלוחים הגדול יינעלו במנעול ברמת ביטחון גבוהה.

הגנה אוטומטית מפני גניבה – כאשר מנוע הרכב כבה ומתרחקים מעבר לטווח של כ 5-10-מטרים
מהרכב ,המערכת דורכת את עצמה באופן אוטומטי ,משביתה את המנוע ,וכך מונעת את התנעתו .כאשר
מתקרבים לרכב עם כרטיס  ,CarDfenceדריכת המערכת מבוטלת באופן אוטומטי ומאפשרת להתניע
את הרכב.
הגנה מפני חטיפת הרכב – במקרה שמתבצע ניסיון חטיפה של הנהג אשר נושא עליו את כרטיס
 CarDfenceוהנ”ל מוצא מהרכב כאשר המנוע מונע ,המערכת מזהה את אובדן התקשורת עם הכרטיס
כתוצאה מהתרחקות הרכב ,וגורמת להשבתת המנוע לאחר מספר דקות או קילומטרים .באופן זה הנהג
יכול להתרחק באופן בטוח מהרכב ,אך הרכב יושבת עוד לפני שהגנב הספיק להתרחק.

המנעול הרב בריחי של מולטילוק ,מתאים למגוון סוגי רכב ,וכולל את
המאפיינים הבאים:
צילינדר חדשני
קל להתקנה
קל משקל וחזק
הגנה מוגברת בפני ניסיונות פריצה וקידוח
התקנה אסטתית  -המנעול מתמזג עם החלק החיצוני של הרכב
מתאים למגוון רחב של כלי רכב; ערכה ספציפית לכל דגם של רכב
בעל אישור  - CNPPהמכון הצרפתי לבדיקות תקינה

ה CarDfence-הינו פתרון המתאים למגוון סוגי רכב ,וכולל את המאפיינים הבאים:
התקנה פשוטה וקלה
נוחות שימוש ,פעולה אוטומטית לחלוטין
תמיכה בעד ארבעה כרטיסי הרשאה למערכת
מצבי תפעול מתקדמים-מצב שירות חניה ומעקף חירום

פתרונות נעילה לידיות הילוכים
מנעול לידית הילוכים MVP 52

ArmaDlock
מערכת נעילה מבוססת רתק
 ArmaDlockהיא מערכת נעילה המבוססת על רתק לנעילת דלתות ברכבים מסחריים .המוצר משווק
בשתי גרסאות – האחת עבור דלתות אחוריות סובבות והשניה עבור דלתות צד נגררות.
המוצר מסופק עם מנעול צילינדר איכותי של מולטילוק ברמת  High Securityומסייע באבטחת רכבים
מסחריים ותכולתם .ניתן לשלב את ה  ArmaDlock -עם מוצרי מולטילוק אחרים ,כשאותו מפתח יכול
לפתוח מספר מנעולים.

המנעול הנסתר של מולטילוק נועל את החלק התחתון והנסתר של ידית ההילוכים ,ומסייע בהגברת
ההגנה מפני גניבת הרכב מבלי לפגום באסתטיקה שלו .ה ,MVP 52-מתאים לתיבת הילוכים ידנית
ואוטומטית וזמין באורכים שונים של בריחי נעילה .קיימות אופציה לגרסאות נוספות בה המפתח אינו ניתן
לשליפה כל עוד המנעול אינו נעול ,כמו גם מנעול עם מפסק פנימי היכול להתממשק למערכת אבטחה
אלקטרונית.

מנעול לידית הילוכים MVP 22
ה MVP 22-הינו מנעול מולטילוק המורכב באזור ידית ההילוכים ברכב במיקום בולט לעין לשם ההרתעה
והגנה על הרכב מפני גניבה .המנעול מתאים לתיבות הילוכים ידניות ואוטומטיות ,וקיימת אופציה לגירסה
הכוללת מפסק פנימי היכול להתממשק למערכת אבטחה אלקטרונית.

 ArmaDlockמתאים למגוון סוגי רכב ,וכולל את המאפיינים הבאים:
נוחות שימוש -רק לחיצה אחת כדי לנעול – ללא צורך במפתח
התקנה פשוטה ומהירה
ערכת מפתח אחיד אופציונלית לדלתות אחוריות ודלתות צד
ורסטילי ,מתאים לכל סוגי הדלתות המסתובבות

מנעול לנעילת מכולות
להגנה מירבית על מטען יקר ,מנעול המכולות של מולטילוק ברמת  High Securityהכולל בריח נעילה
מפלדה מחוסמת בקוטר  13מ”מ וזרועות נעילה עמידות בפני קידוח .נועל את המכולה באמצעות
אבטחת מוטות הנעילה האנכיים של המכולה .ניתן להתאים את המנעול למידות שונות של מכולות.

