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ZWART, ROOD EN BEHOORLIJK STERK
De ABUS GRANIT™ Power XS 67 draagt z'n naam om een goede reden.
De 14 mm beugel van speciaal gehard staal is direct twee keer vergrendeld in het goed gepantserde slotdeel. Een ABUS
XPlus cilinder verhoogd de veiligheid tegen manipulatie, zoals picking.
Bovendien verhindert de GRANIT™ Power XS 67 via de meegeleverde Memory Cable, dat u in afgesloten toestand
wegrijdt. En om te zorgen dat u de bescherming van de ABUS GRANIT™ Power XS 67 zo lang mogelijk kunt gebruiken,
is het sleutelgat gewapend met een handmatige afdekking tegen vuil en corrosie.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 mm beugel (17 mm met hoes)
Dubbele vergrendeling van de beugel in het slothuis
De beugel, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van speciaal gehard staal
Zachte silicone mantel ter voorkoming van krassen
ABUS XPlus cilinder biedt de hoogste bescherming tegen manupilatie, b.v. picking
Het slot wordt geleverd met twee sleutels
Voorzien van praktische stofkap ter bescherming van de cilinder
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutels
Een „Roll Up“ Memory kabel als reminder om het slot te verwijderen alvorens weg te rijden

Gebruik en bediening
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•
•

Goede bescherming in een compact formaat
Klein, handzaam, groot gebruiksgemak

Tips
•
•
•

Dit slot kan gelijksluitend besteld worden, wat inhoudt dat verschillende sloten met één sleutel bediend kunnen
worden
Schijfremsloten behoren tot de catagorie van compacte motorfietssloten en zijn hierdoor gemakkelijk te
transporteren
Om de beveiliging tijdens langdurig parkeren te verhogen is het aan te bevelen om de motorfiets extra vast te
zetten aan een vast object

Technical Data - GRANIT™ Power XS 67/105HB50 orange
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

660 g
orange
Sleutel
oranje
4003318775833
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