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BETROUWBARE BESCHERMING BIJ DE HOOGSTE VEILIGHEIDSBEHOEFTE
Ondanks diefstalrisico toch geheel ontspannen zijn: De ABUS GRANIT™ XPlus 540 is exact de juiste keuze, als u uw bike
in een nogal onveilige omgeving parkeert.
De dikke 13 mm paraboolbeugel, de robuuste slotbehuizing, evenals de dragende onderdelen van het
vergrendelingsmechanisme van de GRANIT™ XPlus zijn gemaakt van speciaal gehard staal. De innovatieve,
gepatenteerde ABUS Power Cell technologie beschermt uw motorfiets extra effectief tegen slag- en trekaanvallen. En
de ABUS XPlus cilinder in de GRANIT™ XPlus 540 geeft picking-dieven de rode kaart.
Dit kwaliteitsbeugelslot wordt u geleverd met 2 sleutels, een daarvan is een sleutel met LED-lamp. Mocht u daarnaast
meer sleutels of een vervanging nodig hebben, neem dan direct contact op met ons met de meegeleverde ABUS Code
Card.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•

13 mm gepatenteerde vierkante paraboolbeugel (16 mm met hoes)
Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis
ABUS Power Cell technologie (gepatenteerd) biedt maximale bescherming tegen slaan en trekkrachten
De beugel, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Het slot wordt geleverd met twee sleutels, waarvan een met LED verlichting
Automatische afsluiting over sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
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Gebruik en bediening
•
•

Goede beveiliging bij een hoog diefstalrisico
Aanbevolen voor het vastzetten van waardevolle motorfietsen

Tips
•
•
•

Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met een sleutel bediend kunnen
worden
De beveiliging van een motorfiets kan duidelijk vergroot worden door het gebruik van een extra
afsluitmogelijkheid (b.v. een ketting)
Beugelsloten behoren tot de catagorie van zeer moeilijk te overwinnen sloten

Technical Data - GRANIT XPlus™ 540/160HB230
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1450 g
black
Sleutel
zwart
4003318188930
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