GRANIT™ XPlus™ 68 Victory 12KS 120 Black
Loop

Seite 1 von 2

HARD STAAL TEGEN DIEVEN
ABUS GRANIT™ 68 Victory 12KS Black Loop - het beschermingsniveau van een remschijfslot, ingenieus aangevuld met
de flexibiliteit en veiligheid plus van een kettingoplossing.
Deze combinatie schittert door gehard speciaal staal en door de fraudebestendige slotcilinder ABUS XPlus. De voor de
lus geoptimaliseerde reikwijdte laat ook bij de aansluiting op een vast voorwerp veel vrijheid. Geen wonder dat de
GRANIT™ 68 Victory 12KS Black Loop een beveiligingsniveau 17 heeft.
Breid uw ABUS bescherming uit door dit slot gelijksluitend met andere sloten te bestellen, bijv. voor uw fiets en uw
schuurdeur. Zo geniet u overal van hetzelfde veiligheidsniveau - met slechts één sleutel voor alles.

Technologieën
•
•
•
•
•
•

12 mm dikke zeskant ketting met textielhoes om lakschade te voorkomen
14 mm dikke sluitpen
De ketting, de sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard
speciaalstaal
ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel

Toepassing en gebruik
•

Zeer goede bescherming bij een hoog diefstalrisico

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 12/2022
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•

Aanbevolen voor het vastzetten van waardevolle motorfietsen

Tips
•
•
•
•
•
•

Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met één sleutel bediend kunnen
worden
Bijzonder praktisch te hanteren doordat slechts een einde van de ketting vergrendelt moet worden
2 in 1 - het slot is ook zonder ketting te gebruiken
Als praktische transport accessoire is de tas ST 1010 leverbaar
Om de mogelijkheden van brutale manipulatie te beperken wordt aanbevolen om de ketting niet op of dichtbij de
grond te plaatsen
De Loop ketting maakt het mogelijk optimaal gebruik te maken van de ketting lengte

Technische gegevens - GRANIT™ XPlus™ 68 Victory 12KS 120 Black Loop
Locking type
Weight
color of facets
design color
EAN

key
4500 g
black
black
4003318447433
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