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Az EURO-LOCK Kft. 2002. év januárjától forgalmazza a Bear-Lock sebességváltózárakat a 
magyar piacon. A Bear-Lock Ltd. vezető szerepet tölt be a mechanikus gépjárművédelmi 
eszközöket gyártó európai cégek között. Az általuk tervezett és gyártott Bear-Lock 
sebességváltózárakat a gépjármű-biztonságtechnika területén szerzett sokéves 
tapasztalat teszi kiemelkedően biztonságossá, könnyen beszerelhetővé és esztétikussá. A 
legújabb fejlesztésű „Press & Lock ®”  rendszerű sebességváltó zárak 2003 őszén 
kerültek forgalomba. 

 

A MABISZ által minősített és a BRFK ajánlásával támogatott Bear-Lock sebességváltózárak ma már ismeretek 
és közkedveltek úgy a gépkocsivásárlók, mint a beszerelésüket végző szakemberek körében, a szaksajtó 
pedig elismerően nyilatkozik róluk. 
 
  
 
A Bear-Lock sebességváltózárak előnyei: 
 

− Kiemelkedő biztonság, feltörési kísérletekkel szembeni hatékony ellenállás 

− A karosszéria gyári csavarjaira történő gyors és problémamentes beszerelés  

− Könnyű kezelhetőség 

− Esztétikus megjelenés 
 
 
 
Minőség 
 
A tervezésnél és a gyártás során különösen hangsúlyos szempont, hogy a biztonság ki
csorbítsák egyéb követelmények. A gyártás szervezetten, a legkorszerűbb gépekkel é
történik, ezért a Bear-Lock Ltd. mint gyártó cég megkapta az ISO 9002 jelű Minősítési Tanús
 
 
Biztonság 
 
A Bear-Lock sebességváltózár a váltókar műanyag borítása alá 
szerelhető és reteszelő tüskéjének segítségével hátramenet állásban 
rögzíti a sebességváltó kart, vagy annak rudazatát; megakadályozva 
ezzel a váltást. A zár váza egy nagy szilárdságú acél keret, melyet 
plazmavágóval alakítanak a kívánt formára. Ehhez a kerethez 
hegesztik a zárat rejtő zárt acél tokot, amely megvédi a speciális, 
biztonsági zárbetétet a különböző támadásokkal szemben (fúrás, 
vésés, savazás, fűrészelés, zártörés). A hagyományos zárakhoz 
három, a legújabb fejlesztésű „Press & Lock® ” zárakhoz két darab 
pontfuratos kulcs és kódkártya tartozik. További kulcsokat csak a 
kódkártya birtokosának készítenek, a kártyán feltüntetett adatok 
alapján. A sebességváltást megakadályozó reteszelő tüske nagy 
szilárdságú, keményre edzett, ezáltal meggyőző biztonságot 
garantál. A beszerelés – a minden csomagban megtalálható – 
speciális leszakadó fejű biztonsági csavarokkal történik, amelyek 
csak különleges eszközökkel, erős roncsolás mellett távolíthatók el. 
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Beszerelés 
 
A Bear-Lock sebességváltózárak kedvező áruk 
mellett rendkívül egyszerű és gyors 
beszerelhetőségük miatt váltak nagyon keresetté 
az autószalonok és beszerelő műhelyek körében. A 
zár illeszkedik a gépkocsiban meglévő gyári 
csavarozási pontokra, tehát szinte gyári 
alkatrésznek tekinthető. A szerelés általában a 
gépkocsi belsejéből történik, emelő, szerelőakna 
használata szükségtelen. Mivel a szereléskor a 
gépkocsi padlólemezét nem kell átfúrni, ezért 
utólagos alvázvédelemre sincs szükség. A gyors 
beépítést szolgálja néhány apró célszerszám és az, 
hogy minden típushoz részletes, ábrát vagy 
fotókat is tartalmazó, magyar nyelvű beszerelési 
útmutató tartozik. 
 
Használat 
 
A Bear-Lock sebességváltózárak használata rendkívü
nincs szükség sem a „Press & Lock®”,  sem a hagyo
egyszerű művelettel történik, miután hátrament állá
záraknál mindössze a sebességváltó-kar környékén 
Hagyományos záraknál a reteszelő rudat kell ütközé
helyzetbe kerül, le van leblokkolva hátramenet állásb
„Press & Lock®”  záraknál, ha elfordítjuk a behelyeze
zár esetében, a kulcs elfordítása után, a reteszelő rud

 

 
Esztétikus megjelenés 
 
A beszerelt zár esztétikus, harmonizál a gépkocsi 
láthatatlan, mivel takarja a sebességváltó kar műany
esetén csak a sebességváltó kar környékén találh
kívánságára az oldalablakokra ragasztható kör alakú m
 
 
Honlapunkon a www.bearlock.hu címen több hasz
található. 
 
Minden kereskedelmi, műszaki, pénzügyi részletek tek
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l egyszerű és kényelmes. Záráshoz kulcs használatára 
mányos zárak esetében. A zárás mindkét típusnál egy 
sba helyeztük a sebességváltót. A „Press & Lock®”  

található esztétikus cilindert kell ütközésig benyomni. 
sig a zárba helyezni. A sebességváltó ily módon zárt 
an: nem lehet vele váltani. A nyitás kulccsal történik: 
tt kulcsot, a cilinder önműködően nyit. Hagyományos 
at a rajta levő rugó önműködően kitolja a zárból.  

belsejével. Az erős acél keret a külső szemlélőnek 
ag burkolata. A zár „jelenlétéről” „Press & Lock®” zár 
ató kis krómozott cilinder árulkodik. A tulajdonos 
atrica figyelmeztethet a zárra.  

nos információ mellett sok fényképes illusztráció is 

intetében készséggel állunk rendelkezésére.  
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