
Professionals in anti-diefstal producten



DoubleLock: 

professionele anti-diefstalproducten

DoubleLock levert een breed gamma aan

antidiefstal producten voor zowel de

particuliere als de professionele markt.

DoubleLock ontwikkelt haar eigen producten,

die zich onderscheiden door een hoge

kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid.

De meeste DoubleLock producten zijn

daarnaast SCM en/of ART goedgekeurd, een

keurmerk dat door vele verzekeraars verplicht

is gesteld.



De meeste DoubleLock producten zijn SCM-

goedgekeurd en hiervoor intensief getest

SCM staat voor Stichting Certificering 

Motorvoertuigen. 

Verzekeraars verplichten het gebruik van SCM 

goedgekeurde anti-diefstalproducten voor caravans, 

paardentrailers, aanhangwagens, vrachtwagens en 

boten.

Producten worden alleen goedgekeurd met een 

positief resultaat op de volgende testen:

• Aanvalstesten

• Duurzaamheidtest

• Stoftest

• Vriestest

• Zout/sproeitest

Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.

De testen worden uitgevoerd 

door TNO 



Het ART keurmerk

Stichting ART houdt zich bezig met het testen en 

certificeren van anti-diefstalproducten volgens de 

laatste eisen en technieken. 

Als een product aan alle eisen van het reglement 

voldoet krijgt het een ART keurmerk. 

Veel verzekeraars verplichten het gebruik van anti-

diefstalproducten met het ART keurmerk. 

Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden.



Fixed Lock

Koppelingsslot

Kenmerken:

• Permanente bevestiging

• Inclusief bevestigingsmateriaal

• Zwaar hangslot

• Vijf sleutels inclusief led key

• SCM goedgekeurd

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720139
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720139


Keuzeschema DoubleLock Fixed Lock
Boutrichting

A60

B35

WS3000

Compact Eagle*

Compact Eagle* 

B

AKS3504

WAK35

AK351

BAK35

WAK35

Avonride R60

WS3000

Compact Eagle*

Compact Eagle*

C

AKS3504

EM350

*Fixed Lock is niet mogelijk. Ons alternatief is de DoubleLock Compact Eagle. Dit schema is een algemene richtlijn, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

3500 kg

Alko stabilisator AKS3504

Overig

Overig
1x horizontaal

1x verticaal

Winterhoff WS3000

< 3000 kg Stabilisator koppeling Alko AKS2005

Alko AKS1300

Avonride R60

Stabilisator koppeling Alko AKS3504

Albe / Knott / Winterhoff

3500 kg Alko AK351

Alko tot medio 2009

Alko vanaf medio 2009

2x horizontaal

Overig

Winterhoff WS3000

< 3000 kg Stabilisator koppeling Alko AKS2005

Alko AKS1300

Disselaansluiting

Ø 35 mm

2x verticaal



Compact Eagle
Licht en compact koppelingsslot

Kenmerken:

• Binnen vijf seconden aangebracht

• Geen losse onderdelen

• Eenvoudig in gebruik

• Vijf sleutels inclusief led key

• Verpakt in luxe koffer

• SCM goedgekeurd

Geschikt voor:

ALKO-koppelingen met aankoppel indicator

AKS 1300 stabilisator

AKS 2004 stabilisator

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720016
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720016


Compact Condor
Licht en compact koppelingsslot

Kenmerken:

• Binnen vijf seconden aangebracht

• Geen losse onderdelen

• Eenvoudig in gebruik

• Vijf sleutels inclusief led key

• Verpakt in luxe koffer

• SCM goedgekeurd

Geschikt voor:

WS 3000 stabilisator

Winterhoff koppelingen

Knott koppelingen

Albe koppelingen

SSK I / II / III stabilisator

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720023
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720023


Alko koppeling Compact Eagle

Overig Compact Condor

Keuzeschema DoubleLock Compact

Dit schema is een algemene richtlijn, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Type koppeling



Lockball

Koppelingsslot

Kenmerken:

• Eenvoudig in gebruik

• Binnen vijf seconden op slot

• Inclusief vijf sleutels

Algemeen

http://media.doublelock.com/new_downloads3/lockball.psd
http://media.doublelock.com/new_downloads3/lockball.psd
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720214
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720214


Compact Buffalo RED

Compacte wielklem

Kenmerken:

• Licht van gewicht

• Geen gereedschap nodig voor 

monteren

• Binnen 10 seconden aan te brengen

• Vijf sleutels inclusief led key

• Opvallende beveiliging door 

signaalkleur

• SCM goedgekeurd

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720085
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720085


Van Lock

Slot ter beveiliging van de achterdeur of 

klep van bestelwagens

Kenmerken:

• Geschikt voor vrijwel elk type 

bestelwagen met een trekhaak

• Geen montage van hulpstukken

• Binnen vijf seconden op slot

• Wordt geleverd inclusief vijf sleutels 

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721075
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721075


Spider

Rolsteigerslot

Voorkomt ongewenst demonteren van de 

steiger

Kenmerken:

• Geschikt voor vrijwel elk type rolsteiger

• Verbindt 2 opbouwframes en 2 schoren 

met elkaar

• Binnen 5 seconden op slot

• Geen losse onderdelen

• Het steigerslot kan met uw eigen 

gelijksluitende discussloten (70mm)

afgesloten worden (worden niet 

meegeleverd)

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721228
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721228


Loop Chain

Multifunctionele anti-diefstalketting

Kenmerken:

• 130 cm

200 cm

• Unieke lusbare ketting met stick: Ø 18 

mm

• Vijf sleutels inclusief led key

• Beschermhoes tegen beschadigingen

• Verpakt in luxe koffer

• SCM goedgekeurd

Algemeen Bouw Watersport

https://vimeo.com/52096410
https://vimeo.com/52096410
https://vimeo.com/75291334
https://vimeo.com/75291334
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720061
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720061


Chain 80

Multifunctionele anti-diefstalketting

Kenmerken:

• Robuuste stalen ketting, lengte 80 cm

• Robuust discusslot

• Vijf sleutels

• Beschermhoes tegen beschadigingen

• Verpakt in luxe koffer

Algemeen Bouw

https://vimeo.com/75390995
https://vimeo.com/75390995
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721020
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721020


Cable Combo

Sterke staalkabel met cijferslot

Kenmerken:

• 185 cm (Ø 12 mm)

185 cm (Ø 15 mm) 

240 cm (Ø 12 mm)

• Zelfoprollende staalkabel

• Bekleed met duurzame vinylhoes

• Persoonlijke, viercijferige, zelf in te 

stellen combinatie

Algemeen Bouw

https://vimeo.com/75291326
https://vimeo.com/75291326
http://media.doublelock.com/new_downloads3/cablecombo.psd
http://media.doublelock.com/new_downloads3/cablecombo.psd
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720108
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720108


Cable Lock 500

Vijf meter lange staalkabel

Kenmerken:

• 500 cm (Ø 10 mm)

• Voorzien van massief beugelslot met  

ruime beugel

• Licht van gewicht en flexibel

• Geplastificeerd om beschadiging te 

voorkomen

• Inclusief vijf sleutels

Algemeen Bouw

https://vimeo.com/75291327
https://vimeo.com/75291327
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720474
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720474


Cable Lock BEAST

Vijf meter lange staalkabel

Kenmerken:

• 500 cm (Ø 20 mm)

• ART goedgekeurd in combinatie met 

de DoubleLock U-Lock BEAST

• Voorzien van robuust beugelslot met  

ruime beugel

• Geplastificeerd om beschadiging te 

voorkomen

• Drie sleutels inclusief led key

Algemeen Bouw

https://vimeo.com/75291330
https://vimeo.com/75291330
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720924
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720924


U-Lock BEAST

Robuust beugelslot met ruime beugel

Kenmerken:

• 500 cm (Ø 20 mm)

• ART goedgekeurd in combinatie met 

de DoubleLock Cable Lock BEAST

• Geschikt voor het vastzetten van o.a. 

staalkabels en kettingen

• Drie sleutels inclusief led key

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720931
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720931


Dock Lock

Kettinganker

Kenmerken:

• Solide bevestigingspunt voor aan 

steiger of muur

• Zeer geschikt voor het vastzetten van 

kettingen en staalkabels

• Veiligheidsbouten voorkomen    

demontage

• Fraai afgewerkt met kunststof kap

• Met zware beugel (Ø 16 mm)

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720467
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720467


Outboard Lock

Robuust outboard slot

Kenmerken:

• Geschikt voor buitenboordmotoren met 

boutbevestiging

• Kan gecombineerd worden met de 

DoubleLock Loop Chain

• Vijf sleutels inclusief led key

• SCM goedgekeurd

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720030
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720030


Outboard Lock Long

Robuust outboard slot

Kenmerken:

• Geschikt voor buitenboordmotoren met 

knevelbevestiging

• Kan gecombineerd worden met de 

DoubleLock Loop Chain

• Vijf sleutels inclusief led key

• SCM goedgekeurd

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720047
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720047


Padlock FIX

Zwaar hangslot

Kenmerken:

• Een hangslot van zeer hoge kwaliteit

• Geschikt voor de DoubleLock Fixed 

Lock en het vastzetten van o.a. 

staalkabels en kettingen

• Vijf sleutels inclusief led key

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721235
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721235


Padlock

Zwaar hangslot

Kenmerken:

• Een hangslot van zeer hoge kwaliteit

• Geschikt voor de DoubleLock Fixed 

Lock en het vastzetten van o.a. 

staalkabels en kettingen

• Vijf sleutels inclusief led key

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720917
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720917


Discus Lock

Robuust discusslot

Kenmerken:

• Een discusslot van hoge kwaliteit 

• Geschikt voor het vastzetten van o.a.    

staalkabels en kettingen

• Inclusief vijf sleutels

• Wordt geleverd in een 

blisterverpakking

Algemeen

http://media.doublelock.com/new_downloads3/discuslock.psd
http://media.doublelock.com/new_downloads3/discuslock.psd
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720757
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720757


Stop-&-Dock

Aankoppelhulp

Kenmerken:

• Geen montage nodig 

• Hoeft niet afgesteld te worden 

• Past op alle koppelingen 

• Eenvoudig in gebruik 

• Robuust uitgevoerd kwaliteitsproduct

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720900
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720900


Kingpin Lock

Kingpin slot

Kenmerken:

• Robuuste uitvoering

• Geen losse onderdelen

• Vijf sleutels inclusief led key

• Opvallende beveiliging door 

signaalkleur

• Past op vrijwel elke kingpin

• Uitgevoerd met handvat om vuile 

handen te voorkomen

• SCM goedgekeurd klasse zwaar

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720818
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720818


Container Lock

Container slot

Kenmerken:

• Zeer robuuste uitvoering

• Geen losse onderdelen

• Vijf sleutels inclusief led key

• Opvallende beveiliging door 

signaalkleur

• Past op vrijwel elke container

• SCM goedgekeurd klasse zwaar

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720764
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720764


Container Lock JUNIOR RED

Compact uitgevoerd containerslot

Kenmerken:

• Haakt om de sluitstangen van de 

container

• Trekt zichzelf samen d.m.v. een 

ingebouwde veer

• Wordt inclusief een discusslot geleverd 

met vijf sleutels

• Opvallende beveiliging door 

signaalkleur

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721242
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721242


Triangle Lock

Triangel slot

Kenmerken:

• Past op vrijwel elk trekoog

• Robuuste uitvoering

• Wordt geleverd met vijf sleutels 

inclusief led key

• Opvallende beveiliging door 

signaalkleur

• Geen losse onderdelen

• SCM goedgekeurd klasse zwaar

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720863
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226720863


Wheel Block

Wielkeg

kan voor het wiel van een vrachtwagen 

gelegd worden

Kenmerken:

• Inclusief "stop" bord

• Ruime handgreep

• Wordt geleverd in een rode 

signaalkleur

Algemeen

http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721082
http://qr.doublelock.com/?type=generic&ean=8718226721082


Tips voor gebruik – de sleutel

Als een sleutel niet of slechts een ¼ slag wil draaien mag de sleutel nooit 

geforceerd verder gedraaid worden. De sleutel en de cilinder worden 

daardoor onherstelbaar beschadigd.

Een slot is een fijn-mechanisch product dat onder barre omstandigheden zijn 

werk moet doen, dit betekent dat onderhoud zeer belangrijk is! 

Pleeg daarom regelmatig onderhoud door het slot in te spuiten met WD40.



Tips voor gebruik – als een slot niet opengaat

• Controleer of de sleutel diep genoeg is ingevoerd in de cilinder

De sleutel moet geheel/rechtstandig in de cilinder ingevoerd worden

• Controleer of de sleutel vervormd of beschadigd is

Probeer een andere sleutel van de bijbehorende set sleutels

• Controleer of de cilinder vervuild is

Indien er toch vervuiling is ontstaan, kan het slot schoongemaakt worden 

door het te behandelen met WD40.

• Controleer of iets de cilinderingang blokkeert

Maak de ingang vrij en controleer of er beschadigingen zijn

• Controleer of de cilinderingang beschadigd is

Vernieuw het slot

• Controleer of de juiste combinatie slot / sleutel wordt gebruikt

Probeer een nieuwe sleutel



Bedankt voor uw aandacht!


