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AAN DE KETTING GELEGD
Slot-ketting-combinaties, zoals de GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS Black Loop vormen een ideale symbiose van
comfort en veiligheid.
Wie van z'n boot wil genieten op het water of tijdens een motortoertocht bij een café wil genieten, moet vaak de
transporttrailer of de geliefde bike onbewaakt achterlaten. Met ABUS kettingsloten kunt u deze zaken tegen
onbevoegde ingrepen beschermen, zodat u zonder zorgen kunt genieten van uw uitstapje. ABUS kettingen zijn
speciaal gehard en hebben dezelfde staaleigenschappen als de beugelsloten. De meerhoekige kettingschakels
weerstaan ook agressieve aanvallen.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 mm dikke ketting(loop)met textielhoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen
Dubbele vergrendeling van de 14 mm dikke slotbeugel in het slothuis
Cilinder van boven geplaatst; hierdoor optimale boor en trekbescherming
Beugelbescherming bemoeilijkt het openbreken met gereedschappen
Black-Granit beschermlaag biedt optimale korrosiebescherming van het slothuis en beugel
De ketting, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt uit gehard speciaalstaal
ABUS Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels, waarvam een met LED verlichting
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel

Toepassing en gebruik

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 01/2023

GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS/120
Black Loop

Seite 2 von 2
•
•

Zeer goede bescherming bij een hoog diefstalrisico
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
Ketting-slot-combinaties zijn een goede oplossing om motorfietsen aan de vaste wereld vast te zetten
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 een efficiente toepassing van de ketting lengte mogelijk

Technische gegevens - GRANIT™ Power Chain 37RK/80 14KS/120 Black Loop
Locking type
Weight
color of facets
design color
EAN

key
7052 g
black
black
4003318522857
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