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STERKE MULTIBESCHERMING
De ABUS slot-ketting-combi GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop biedt naast een sterke slottechniek ook
een innovatief alarmsysteem.
De 8077 yellow 12KS120 black loop zorgt voor extra horden voor dieven: Maximaal 13,5 mm speciaal gehard staal
(slotpen). Een ketting voor het vastzetten aan een vast object. Een tegen manipulaties beschermde ABUS XPlus
cilinder. En een alarmeenheid, die onbevoegde ingrepen bij uw motorfiets met een over grote afstand hoorbaar
signaal bestraft.
Eenmaal op scherp gesteld, toont de GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop dieven met een rood
knipperende LED direct dat ze deze bike beter met rust kunnen laten. En heeft u een keer haast bij het afsluiten of is
geen geschikt object voor het vastzetten aanwezig, kunt u het slot zelf ook als klassiek schijfremslot gebruiken.

Technologieën
•
•
•
•
•
•

12 mm dikke ketting (loop) met textielhoes om lakschade te voorkomen
De ketting, de 13,5 mm dikke slotbout, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt
uit gehard speciaal staal
ABUS 3D Detection System - reageert op schudden en kleine bewegingen en laat het alarm afgaan
Alarmfunctie met min. 100 dB
Het slot kan dankzij het automatisch remschijf herkenningsysteem ook in gesloten toestand vervoerd worden
zonder dat het alarm geactiveerd wordt
Verschillende akoestische signalen informeren over batterij, werking en alarm status
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•
•
•
•

ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels, waarvan een met LED verlichting
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
Twee AAA batterijen worden meegeleverd

Toepassing en gebruik
•
•

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
worden
Slot-ketting-combinaties zijn uitermate geschikt om motorfietsen vast te zetten aan de vaste wereld
De Loop ketting maakt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van de lengte
2 in 1 combinatie - het slot kan ook zonder ketting worden gebruikt
Deze ketting is speciaal op het remschijfslot Detecto 8077 afgestemd en kan niet met andere sloten gecombineerd
worden
Hou er rekening mee dat deze slot-ketting-combinatie niet op elke schijfrem past zoals een los slot
Om de mogelijkheden van brutale manipulatie te beperken wordt aanbevolen om de ketting niet op of dichtbij de
grond te plaatsen
In ge-activeerde toestand heeft het knipperende rood licht een afschrikwekkende werking

Technische gegevens - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 yellow 12KS120 black loop
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

5200 g
yellow/black
Sleutel
geel, zwart
4003318190056
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