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EEN DUIDELIJK ANTWOORD TEGEN DIEFSTAL
Met de GRANIT™ Power 58 kunt u alle diefstalzorgen afvinken.
Dit 18 mm beugelslot bevindt zich niet voor niets op het respectabele niveau 18 bij de ABUS GLOBAL PROTECTION
STANDARD®. Bij het afsluiten van de GRANIT™ Power 58, vergrendelt de beugel dubbel in het slotdeel. Hierbij grijpt
gehard staal in het gelijkwaardige contraststuk en hebben dieven het nakijken.
De tegen picking beschermde ABUS XPlus cilinder verdwijnt beschermd tegen vuil en corrosie achter een handmatige
afdekking. Uiteindelijk moet u lang gebruik kunnen maken van uw GRANIT™ Power 58.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•

16 mm ronde beugel (18 mm met hoes)
Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis
De beugel, het slothuis en de intern elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Het slot wordt geleverd met twee sleutels
Handmatige afsluiting van het sleutelgat beschermt tegen vuil en vocht
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel

Gebruik en bediening
•
•

Zeer goede bescherming bij een hoog diefstalrisico
Aanbevolen voor het vastzetten van waardevolle motorfietsen
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Tips
•
•
•

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

Technical Data - GRANIT™ Power XPlus™ 58/140HBIII310
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

2580 g
black
Sleutel
zwart
4003318328657
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