
 

 

 

 

Mul-T-Lock MTL300 
 

Naujas patento galiojimas iki 2033 m 

Naudojami nauji kištukai ir nauji raktų ruošiniai 

Cilindras Mul-T-Lock MTL™300 yra naujas sprendimas, turintis ilgalaikį patentą iki 2033 m., su itin stipria 

apsauga, užtikrinančiu aukštą jums reikalingą saugumo lygį. 

 

Kelių techninių elementų derinys sukuria atsparumą įvairioms spynos manipuliavimo formoms, siekiant 

padidinti atsparumą atidarymui, sistema turi 7 kaiščius, iš kurių 1 yra naujausias MTL™300 teleskopinis 

kaištis. 



 

PAtobulintas KOPIJAVIMO RAKTŲ VALDYMAS 

MTL™300 yra su unikalia plastikine magnetine kortele, kurią reikia pateikti įgaliotam Mul-T-Lock 

pardavėjui, kai reikia papildomų raktų. 

 

SAUGU IR PATOGU 

Su „2 viename“ perkodavimu – momentinis spynos derinio pakeitimas (savaiminis perkodavimas) iki 1 

karto, paprastu rakto pasukimu. 

 

Sertifikatas EN 1303:2005, 6 saugumo klasė (aukščiausia) 

Atsparumo įsilaužimui klasė 2 (aukščiausia). 

Garantija 24 mėn 

Gamyba: Mul-T-Lock Technologies Israel. 

Naujas Mul-T-Lock cilindrų komplektas su perkodavimu 

Perkodavimas – momentinis spynos derinio pakeitimas (savarankiškas perkodavimas) iki 1 karto, paprastu 

rakto pasukimu. 

 

Patogu ir ekonomiška, pametus raktą galima tiesiog perkoduoti cilindrą nauju raktu su naujos spalvos žyma 

(griežta žalia-geltona seka), nekviečiant meistro ir visiškai nekeičiant cilindro. Patogus visiems, ypač 

patikintiems raktus darbininkams (remontuojantiems), auklėms, nuomininkams, jei kyla pavojus pamesti ar 

pavogti raktą (nedėmesingi vaikai, užmaršūs suaugusieji). 

Cilindrai „Su perkodavimu“ Speciali „Mul-T-Lock“ cilindro konstrukcija, leidžianti prireikus savarankiškai 

pakeisti cilindro perkodavimą 1 kartą. 

Du raktų komplektai (6 vnt.): žalias - 5 vnt., geltonas - 1 vnt. 

Dvi asmeninės plastikinės kortelės – apsaugančios nuo neteisėto kopijavimo 

Cilindro „Su perkodavimu“ naudojimo instrukcijos 

"Žalia" - pirmasis raktų rinkinys, naudojamas montuojant cilindrą. 

„Geltona“ – antrasis raktų rinkinys, naudojamas prireikus. Laikykite jį saugioje vietoje, kol reikės pakeisti 

cilindrų derinį. Įstačius ir pasukus "geltoną" raktą cilindro korpuse, pasikeis cilindro derinys, dabar cilindro 

negalima atidaryti ankstesniu raktu - "žaliu" 

Cilindro perkodavimas galimas tik nurodyta seka. Panaudojus „geltoną“ raktą, pačiam grąžinti „žalio“ 

rakto kombinaciją neįmanoma. 

Papildomus kiekvieno rinkinio raktus galima pagaminti įgaliotuose Mul-T-Lock aptarnavimo centruose. 

„Mul-T-Lock“ cilindrų nereikia tepti per visą jų naudojimo laiką. Griežtai draudžiama tepti cilindrą mašinine 

alyva ar kitais tepalais. Tai gali sukelti cilindro gedimą.  


