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JCP Deponeringsbokse 
 
 

 

 

Hvis du gerne vil reducere din kontantbeholdning uden at 
skulle gå fra kassen er Drop 300 den rette løsning. Med 
Drop 300 monteret ved kasseapparatet kan du når som 
helst deponere overskydende sedler i boksen. Når du 
forlader kassen, tømmes Drop 300 nemt ved at låse op 
med nøglen eller koden og udtage den medfølgende 
kassette, hvori pengesedlerne befinder sig. 

Den elektroniske kodelås kan programmeres med 
tidsforsinket oplukke. 

Udvendige mål:  
Højde 300mm x Bredde 118mm x Dybde 250mm 
Vægt: 7 kg 
Aflåsning: Nøglelås (Drop 300K) / Kodelås (Drop300E) 
Indretning: Kassette til sedler 
Farve: Hvid RAL 9010 

Drop 300K 
Drop 300E 

Agat er deponeringsboksen til alle erhvervsdrivende, som vil sikre kontanter ikke blot i 
åbningstiden, men også efter lukketid. 
Låge og kabinet er konstrueret af 2 lag kraftige stålplader udstøbt med beton. Lågen 
sikres med 4 tykke stålrigler. Låsemekanismen er sikret mod indbrudsforsøg med 
boresikre plader og sprængsikring. 

Indbrudssikring: Rød klasse 
Udvendige mål: Højde 630 mm x Bredde 480 mm x Dybde 490 mm 
Indvendige mål: Højde 350 mm x Bredde 350 mm x Dybde 300 mm 
Rumindhold: 37 liter                Vægt: 260 kg 
Aflåsning: Nøglelås. Kan forsynes med elektronisk kodelås. 
Farve: Lys grå RAL 7035           Forberedt for fastboltning 

Agat 

SC49 Depo er velegnet når du vil deponere et mindre beløb og ønsker at sikre 
kontanterne i boksen også efter lukketid. 

Udvendige mål:  Højde 490 mm x Bredde 360 mm x Dybde 400 mm 
Indvendige mål:  Højde 480 mm x Bredde 340 mm x Dybde 320 mm 
Rumindhold: 52 liter         Vægt: 53 kg 
Aflåsning: Nøglelås. Kan forsynes med elektronisk kodelås. 
Farve: Lys grå. RAL 7035 

SC49 Depo 

Med SC60WDD får du en prisbillig deponeringsboks med et stort rumindhold. 
SC60WDD er konstrueret af 4mm tykke stålplader og forsynet med kraftige stålrigler 
og boresikre plader og sprængsikring på låsemekanismen som vore sikkerhedsskabe i 
SC serien. 
 
Udvendige mål: Højde 760 mm x Bredde 540 mm x Dybde 400 mm 
Indvendige mål:Højde 590 mm x Bredde 520 mm x Dybde 320 mm 
Rumindhold: 98 liter            Vægt: 100 kg 
Aflåsning: Nøglelås. Kan forsynes med elektronisk kodelås. 
Farve: Lys grå. RAL 7035 

SC60WDD 


