


DIŞ ŞASE & GÖVDE

▪ Bagaj depolama 

bölümleri

▪ Standart ve tork ayarlı 

konum kontrollü 

menteşeler

▪ Kapılar ve bagaj 

kapakları için 

elektronik erişim 

rahatlığı ve güvenliği 



▪ Depolama bölümleri

▪ Konum kontrollü kafalıklar

▪ Eğlence ve televizyon ekranları 

için konumlandırma kontrolü

▪ Kolçaklar ve katlanır masalar 

için standart ve tork ayarlı 

menteşeler

▪ Eşya bölümleri, kapılar, 

ateşleme için elektronik erişim 

rahatlığı

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



▪ Gizli veya görünür kilitleme

▪ Uzaktan kontrollü, bas-aç, çevir-aç, kaydır aç 

çözüm seçenekleri

▪ RV, treyler ve ticari nakliye uygulamaları için stil, 

kalite ve güvenlik sağlar

▪ Görünümü zenginleştiren standart ve özel 

kaplamalar, düşük profilli montaj, ergonomik 

performans

▪ Esnek kilitleme güvenlik seçenekleri

BAS–KAPA ÇÖZÜMLERİ



▪ Döner Kilitler

▪ Kapı ve paneller için güvenliği ve rahatlığı 

birleştiren dayanıklı döner kilitleme 

çözümleri.

▪ Kompakt dizayn sayesinde düşük güçle 

kapama, kapının yanlış hizalamasını 

önleme, kolay güvenli kullanım.

▪ Bagaj kapısı
▪ Kapılar
▪ İç mekan 

depolama 
alanları

BAS-KAPA ÇÖZÜMLERİ

▪ Southco tam döner kilit sistemi 

sunmaktadır. 

• İç ve dış kullanım için kol 

çeşitleri 

• Müşteri  talep ve ihtiyaçlarını 

karşılayacak geniş kilit ve tetik 

çeşitleri 

• Uzaktan kilitleme sağlamak için 

kilidi ve tutamağı birleştiren 

kablolar



▪ Bas- Aç

▪ Kapı ve bagaj kapaklarına stil, kalite 

güvenlik katar

▪ Standart ve özel kaplamalarla çekicilik 

sağlar. Düşük profilli, ergonomik 

performans ve esnek kilitleme seçenekleri. 

▪ Çevir- Aç

▪ Performansı arttıran, kolay kullanımlı bas-

kapa, çevir aç seçenekleri

▪ Kolay montaj, çok seçenekli, kapıları açma 

ve kapama işlemi

▪ Bagaj kapakları
▪ Kapılar
▪ İç deplama

alanları

BAS-KAPA ÇÖZÜMLERİ



▪ Çok Noktalı Bağlayıcı Sistem

▪ Kilit mandalı, dinamik ortamlarda güvenli 

kilitleme sağlar

▪ Yedekli mandallama gereksinimlerini 

karşılayabilir

▪ Basmalı düğme, kaldırma kanadı, yandan

çekme ve elektromekanik olarak mevcut

çalıştırma stilleri

BAS-KAPA ÇÖZÜMLERİ

▪ İç mekan 

depolama 

alanları

▪ Dış paneller

Standart Bağlayıcı, alt Torpido gözü gibi daha 

büyük saklama bölmeleri için Sınıfının En İyisidir

MiDi Bağlayıcı, Merkez Konsol, Üst Depolama 

Bölmeleri veya Ortam Bölmeleri gibi daha küçük 

depolama bölmeleri için Sınıfının En İyisidir



▪ MP kilit

▪ Bas-bas konsepti

▪ M1-2A bas kapa kilit

▪ Gömme düğme saklama yeri ve üç çekici kaplama seçeneği, 

artı hiza bozukluğu için bir miktar ayar, bu tasarımın kullanım 

kolaylığını ve bas-kapa rahatlığını tamamlar

▪ MP Ceket askısı

▪ Bas-bas konsepti ( ‘MP’ serisinden uyarlanmıştır)

BAS-KAPA ÇÖZÜMLERİ

▪ Kabinler

▪ Çekmeceler

▪ Erişim 

Panelleri

▪ 93 Anahtarlı Basmalı / Düğme Kilitler

▪ Kolay kurulum, çoklu çalıştırma seçenekleri, kapı 

panellerini açma ve kapatma için hızlı hareket ve esnek 

kilitleme seçenekleri   



▪ Tüm modeller sağ veya sol elle kullanıma

kolayca uyum sağlar

▪ Açılan ve kayan kapılarla uyumludur

▪ Tüm modeller için kapıyı açık tutama seçeneği 

mevcuttur

▪ Tüm modeller denizcilik uyumlu, korozyona 

dirençli paslanmaz çelik ve ABS plastikten 

yapılmaktadır

▪ Salıncak tipi kollar, çerçeveyi yastıklamak, 

titreşimi azaltmak ve kapı sarsılmasını önlemek 

için naylon tamponlara sahiptir.

İÇ KİLİT SETLERİ



▪ Çeşitli kapı / panel kalınlıklarına, tutamak 

aralıklarına, aktüatör stillerine ve iç çıkıntıya 

uyacak çeşitli stiller

▪ Düşük profilli ve gömme montaj stilleri, panel 

üzerindeki çıkıntıyı en aza indirir

▪ 45'ten fazla tuşla çalıştırılan ve araçla çalıştırılan 

çeşit,  erişimi kısıtlar ve vandalizmi caydırır.

MİL VE SIKIŞTIRMA KİLİTLERİ



▪ Sadece çeyrek dönüşle hızlı erişim

▪ Çok sayıda başlık stili, saplama uzunluğu, tutucu 

stili ve aksesuar

▪ Birçok özel montaj gereksinimini karşılar

HIZLI ERİŞİM SABİTLEME



▪ Şık görünümü, kullanım sırasında titreşim veya

yanlış hizalamayı ortadan kaldıran performansla

birleştirme yeteneği

▪ Döner çekme kilitleri, yumuşak çekme kilitleri ve 

merkez üstü çekme kilitleri gibi çok sayıda çekme 

kilidi seçeneği

▪ Tamamen metal ayarlanabilir çekme kilitlerimizle 

yüksek çalışma yüklerini ve geniş bir alanda 

ayarlanabilir tutuş derecesini birleştirin

ÇEKMELİ KİLİTLER 



▪ Kapak seçeneklerine sahip yeni damgalı 

Paslanmaz Çelik menteşe, ekonomik ve estetik 

avantajlar sunar

▪ Çıkarılabilir menteşeler, kapıların alet 

kullanılmadan hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde 

çıkarılmasını sağlar

▪ Birden çok menteşe tasarımı ve montaj stili 

seçeneği, farklı görünümler, işlevsellik ve vandal

direnci seviyeleri sunar

MENTEŞELER



▪ Geniş Fonksiyonellik ve Stil seçenekleri:

• Serbest çalışan

• Kalkan

• Torklu

• Tetik

• İki konumlu

• Karşı dengeli

• Dıştan, gömülü, gizli montaj

• Basit veya ek fonskiyonel

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ

Menteşeler & Pozisyon Kontrol Teknolojisi



Yaprak Menteşe

▪ Gazlı amortisör gibi ek bileşenlere olan ihtiyacı 

ortadan kaldırır

▪ Rüzgarlı koşullara uygundur

▪ Özel tork seçenekleri

▪ Siyah, beyaz, gümüş renk seçenekleri

DIŞ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



Standart "hazır" 

ürünler

▪ Sabit torklu konumlandırma kontrolü

▪ Yolcu konforunu artırmak için kafalık kademesiz olarak konumlandırılır

▪ Sezgisel kullanım

▪ Koltuk başlığının istenen konuma çok kolay ayarlanmasını sağlar

Sabit torklu menteşeler 

kullanılarak özel olarak 

tasarlanmış tam entegre 

montaj

Konum Kontrollü Kafalıklar

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



AV-D30 kolu, 

kilitleme

mekanizması

seçenekli

Sabit

sürtünmeli

menteşeler

Özel LCD ekran

çözümleri

LCD Ekran Montajı

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



▪ Standart AV Kolunun Modifikasyonu - AV-D30-

7K103

▪ Titreşim önleyici ekran montajı için tasarımı 

kanıtlanmış çözüm

▪ Direk veya kolçağa monte edilebilir.

LCD Ekran Montajı

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



▪ Sağlam ve kararlı bir çözüme ihtiyaç duyan 

uygulamalarda, kolun verimli bir şekilde 

çalışmasını sağlayan entegre konumlandırma 

teknolojisi sağlar

▪ Titreşim önleyici ekran montajı için tasarımı

kanıtlanmış çözüm

▪ Eğme ve Döndürme hareketi

AV Kol

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



▪ Yıllarca malzeme araştırma ve geliştirmenin 

ürünü olan AV-C20, Southco için tamamen 

yeni bir tork üreten ürün sınıfını temsil ediyor

• Daha düşük tork, tamamen plastik ve 

paslanmaz çelik yapı

• 20k döngü için güvenilir tork performansı

• Yalnızca simetrik tork

▪ Küçük ekranlar için uygun: GPS, Tabletler, 

LCD Ekran Montajı

İÇ MEKAN ÇÖZÜMLERİ



• Southco’nun elektronik erişim çözümleri, 

karavan endüstrisine bir dizi avantaj sağlar 

...

• Akıllı erişim kontrolü

• Anahtar yönetimi

• Vandal/hırsızlık direnci

• Sistem entegrasyonu

• Endüstriyel tasarım

ELEKTRONİK ERİŞİM
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