
Mechanische 
anti-diefstal sloten 

voor (bedrijfs)auto’s
en campers

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met:

Telefoon:  
+31 (0)85 - 060 14 15

E-mail: 
info@constructsloten.nl

Internet:
www.constructsloten.nl

Uw dealer / inbouwbedrijf:

Waarom mechanische beveiliging?

Een auto is tegenwoordig bijna een rijdende computer. En 
omdat auto’s steeds meer elektronica bevatten, is het voor 
een handige dief gemakkelijk het computersysteem van de 
auto te hacken en (elektronische) alarmsystemen onklaar te 
maken. Zelfs om weg te rijden zonder autosleutel.

Een Construct beveiligingssysteem is volledig mechanisch en 
maakt op geen enkele manier onderdeel uit van de elektronica. 
Het systeem heeft een eigen sleutel die je met de hand moet 
omdraaien. 

Garantie

De producten van Construct zijn onderhoudsvrij en zeer 
betrouwbaar. Bij aanschaf van het slot krijgt u twee gecodeerde 
sleutels en een Security Card. Een duplicaat van een sleutel 
kunt u uitsluitend krijgen op vertoon van 
deze kaart en het registratieformulier. 
Zo bent u optimaal beschermd.

Voorbeeld stuuras-slot

Construct Benelux BV 
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Nederland



Hoge kwaliteit

De Construct anti-diefstal sloten beperken diefstal vrijwel tot een 
minimum. De sloten zijn bestand tegen extreme temperaturen, 
boren, breken en hameren. Construct is zo ontwikkeld dat 
alle sloten voldoen aan de hoge eisen van de TÜV. Voor de 
Nederlandse markt zijn de sloten CCV-SCM goedgekeurd* en 
getest door SKG-IKOB (voorheen TNO). 

Construct sloten zijn inmiddels een bekend product in de 
autobranche. Verschillende dealers en fabrikanten staan achter 
het product; net als diverse Europese instituten die veiligheid en 
criminaliteit monitoren en onderzoeken.

De ontwikkeling en productie van Construct sloten voldoen 
aan de ISO 9001-normen en ISO/TS 16949. De sloten voldoen 
aan de CCV-SCM eisen en hebben het goedkeuringsnummer 
MS012109.

De praktijk

In de praktijk beveiligd u uw auto door een simpele 
handomdraai. Met de speciale sleutel vergrendelt u het 
Construct slot en maakt u het ook weer open. U hoeft niet 
bang te zijn dat het slot uw auto ontsiert of dat het andere 
toepassingen in de weg zit.

Toepassingen 

De mechanische beveiligingsproducten van Construct bieden 
de hoogst haalbare beveiliging van uw voertuig. Het is een 
stand-alone systeem; onafhankelijk van het computersysteem 
van het voertuig. De producten zijn: 

• Verkrijgbaar voor bijna elke (bedrijfs)auto en camper
• Leverbaar voor handgeschakelde en automatische        

versnelling
• Vrij van onderhoud en storingen
• Eenvoudig te bedienen

Hoe werkt Construct 

Het anti-diefstal slot van Construct is gebaseerd op het niet 
meer kunnen bedienen van de versnellingspook. 

Het slot blokkeert de beweegbare delen van de versnellingsbak 
en wordt met speciale breekbouten gemonteerd op solide 
chassispunten van de auto. Bij handgeschakelde voertuigen 
is de pook geblokkeerd in de achteruit stand. Bij automaten 
vergrendelt het systeem de “P” (parkeerstand).

In sommige gevallen is beveiliging alleen mogelijk door een slot 
op de stuuras te monteren.

Vrij van onderhoud en storingenVrij van onderhoud en storingen

Inbouw door professionals

De Construct sloten mogen alleen geïnstalleerd worden door 
getrainde professionals. Kwaliteit en precisie zijn belangrijk 
om de optimale werking te kunnen garanderen.

U kunt het Construct slot laten inbouwen door uw eigen    
garage-/ inbouwbedrijf. Of u laat, bij de aanschaf van een 
voertuig, het slot inbouwen als onderdeel van 
de accessoires.

Twee varianten

Construct levert het beveiligingssysteem in twee varianten:

        Regular
        Premium

Kiest u voor de Regular, dan kunt u de sleutel altijd uit het slot 
halen. Bij Premium is dat niet zo. De Premium lijkt op dat van 
een fi etsslot. Hierbij kunt u de omklapbare sleutel alleen uit het 
slot halen als deze vergrendeld is. Tijdens het rijden blijft de 
sleutel in het slot. Daar heeft u geen last van, want deze klapt 
om. Het voordeel van Premium is dat u voor 100% zeker weet 
dat het slot vergrendeld is. 
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De sloten zijn o.a. bestand tegen extreme temperaturen of grof geweld
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