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ROND EN VEILIG
Met het ABUS schijfremslot GRANIT™ Victory XPlus 68 beschermt u uw motorfiets effectief tegen diefstal. Dat begint al
bij het design.
De afgeronde vorm maakt het voor dieven lastig de GRANIT™ Victory XPlus 68 aan te vallen. De 14 mm dikke slotpen
van gehard staal maakt direct duidelijk wie eigenaar is van uw bike (ook verkrijgbaar met halve penkop bij zeer
kleine afstanden tot de vork). Een ABUS XPlus cilinder voorkomt picking-aanvallen. En omdat het vastzetten met een
ketting beter is dan alleen afsluiten, is de GRANIT™ Victory XPlus 68 ook verkrijgbaar als kettingcombinatie.
En een Memory Cable herinnert u eraan de GRANIT™ Victory XPlus 68 te verwijderen voordat u wegrijdt.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14 mm dikke sluitpen
Zeer goede grip door rubber mantel
De sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
De ronde vorm en de draaibare buitenring bemoeilijkt het gebruik van gereedschappen bij het openbreken
ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen manipulatie, b.v. picking
Het slot wordt geleverd met twee sleutels
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
Memory Cable als reminder om het slot te verwijderen alvorens weg te rijden
Bij "Roll Up" uitvoering is de Memory Cable in het slothuis geintegreerd

Gebruik en bediening
•
•

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

Technische wijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 07/2022

Bolt 2012 + Roll Up

Seite 2 von 2

•
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•

worden
Schijfremsloten behoren tot de catagorie van compacte motorfietssloten en zijn hierdoor gemakkelijk te
transporteren
Om de veiligheid bij langere parkeertijden te verhogen, is het raadzaam om de motorfiets extra aan een vast
object vast te zetten
Het slot is ook als kettingcombinatie leverbaar
Voor zeer kleine ruimtes tussen sluitpen en voorvork is een versie met halve sluitpenkop leverbaar
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