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Room to move
Use the 360-degree range to position the cable lock head as needed.

Espaço para se movimentar

Rest easyUse o giro de 360 graus para posicionar a cabeça conforme necessário.
Get the reassurance of a one-year limited warranty.

Descanse fácil

Obtenha o conforto da garantia limitada de um ano.
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Specifications
Especificações

Trava de cabo HP Nano com chave de cabeça dupla

HP Nano Master Keyed Cable Lock

Model number

1AJ40AA

Cable Length
Número do modelo

1AJ41AA

Comprimento do cabo

6 ft (183 cm)

Ponto de ruptura do cabo

>= 850 lb

Cabeça giratória

2 dimensões (360 graus para o anel do cabo. 180 graus para o ângulo do cabo)

Slot da trava

Nano e Tbar

Cable Break Point
Swivel Head
Lock Slot

Key Cylinder
Material

6 ft (183cm)

>= 850 lbs
2 dimensions (360 degree for cable ring. 180 degree for cable angle)
Nano

Tubular
Zinc Alloy for lock body, stainless steel for tip, galvanized steel cable with PVC coating

Cilindro da chave

Tubular

Material

Liga de zinco para o corpo da tava, aço inoxidável da ponta, cabo de aço galvanizado com revestimento em PVC

Locking Operation
Packaging

Operação de travamento
Inserir a chave
Option Kit contents
Embalagem
Envelope marrom
Conteúdo do kit opcional

Insert Key

Brown envelope

Nano Lock, cable, keys and documentation

Tava nano, trava Tbar , cabo, chaves e documentação
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