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SNEL EN GOED BESCHERMD
De ABUS GRANIT™ Quick 37/60 is direct onder handbereik. Hiervoor zorgt de SH 37 houder voor praktische montage aan
de buitenzijde.
De 11 mm hangslotbeugel wordt direct dubbel vergrendeld in het slotdeel. Zowel de beugel als behuizing en dragende
onderdelen van het vergrendelingsmechanisme van de GRANIT™ Quick 37/60 zijn gemaakt van gehard speciaalstaal.
Picking-pogingen zijn weinig succesvol, want de ABUS Plus cilinder is voor het afweren van manipulaties gebouwd.
Ook de accessoires van de GRANIT™ Quick 37/60 mogen gezien worden: En een Memory Clip herinnert u eraan de
GRANIT™ Quick 37/60 te verwijderen voordat u wegrijdt.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11 mm stalen beugel
Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis
De beugel, de beugelbescherming, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van
gehard speciaalstaal
ABUS Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen manipulatie, b.v. picking
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels
Handmatige afsluiting van het sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
Memory Clip als reminder om het slot te verwijderen alvorens weg te rijden
Beugelbescherming tegen aanvallen met gereedschap
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Gebruik en bediening
•
•

Goede bescherming bij een gemiddeld diefstalrisico
Aanbevolen voor het vastzetten van motorfietsen en scooters

Tips
•
•
•

Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met een sleutel bediend kunnen
worden
Om de veiligheid bij langere parkeertijden te verhogen, is het raadzaam om de motorfiets extra aan een vast
object vast te zetten
Schijfremsloten behoren tot de categorie van compacte motorfietssloten en zijn daardoor eenvoudig mee te nemen

Technical Data - GRANIT™ Quick 37/60HB70 Smoke black C/SB
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur

1067 g
smoke black
Sleutel
zwart
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