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COMFORTABELE BASISBESCHERMING
PRO SHIELD XPLUS™ 5955 biedt het maximale gemak van een ringslot.
Dit ringslot biedt niet alleen de gelijksluiting van ons XPlus-sleutelsysteem, maar ook andere voordelen om uw fiets
tegen diefstal te beschermen. Zo biedt de 8,5 mm dikke beugel van gehard staal een goede basisbescherming bij een
gemiddeld diefstalrisico. Bovendien heeft het fietsslot nog een sluitsysteem. Voor extra accessoires zoals onze ABUS
ringslotketting 6KS/85 of 6KS/100. Met de Code Card hebt u de mogelijkheid om andere sloten met dezelfde sleutel te
laten maken als het PRO SHIELD XPLUS™ 5955 ringslot. Dit biedt het voordeel dat u slechts één sleutel nodig heeft voor
alle sloten.
Beslis zelf of u het slot in de NR of R versie wilt. Bij ringsloten met een R in de productnaam kan de sleutel niet
worden verwijderd als het slot open is. Het blijft zitten en je hoeft het niet op te bergen als je op de fiets zit. Wie
liever de sleutel verwijdert, kan kiezen voor de NR-versie.

Technologieën
•
•
•
•
•

8,5 mm dikke vergrendelingsbeugel
De beugel, de behuizing en de ondersteunende delen van het sluitmechanisme zijn vervaardigd van speciaal
gehard staal
Sluitsysteem voor eenvoudige aansluiting van accessoires in de slotbehuizing
ABUS XPlus-cilinder voor extreem goede bescherming tegen manipulatie, bijv. picking
Bij de R-versie blijft de sleutel in de cilinder wanneer het slot open is, bij de NR-versie kan de sleutel worden
verwijderd

Gebruik en bediening
•

Ringsloten worden permanent op de fiets geïnstalleerd en bieden een praktische wegrijblokkering
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Tips
•
•

Ringsloten zijn een gemakkelijke en snelle manier om de fiets te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik
Het gebruik van een tweede slot wordt in het bijzonder aanbevolen om een verbinding met een vast voorwerp
mogelijk te maken

Technical Data - PRO SHIELD XPlus™ 5955 NR black + 6KS/85 + ST 5950 XPlus
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

1500 g
black
sleutel
zwart
4003318690860
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