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STERKE BESCHERMING VOOR UW BIKE
De GRANIT™ Sledg 77 geeft de kern van de zaak van de ABUS veiligheids-knowhow. Eenmaal aangebracht, zal
niemand meer onbevoegd wegrijden met uw bike.
De 13 mm vergrendelingspen van gehard speciaalstaal is een duidelijke waarschuwing voor dieven. Het
schuifmechanisme in de GRANIT™ Sledg 77 blokkeert de remschijf hiermee eenvoudig en effectief. Wie probeert uw
bike te stelen via picking-methoden, zal dankzij de ABUS XPlus sluitcilinder snel het zweet op het voorhoofd staan.
Extra veiligheid biedt de Memory Cable, die u erop wijst de GRANIT™ Sledg 77 te verwijderen, voordat u na het
parkeren weer gas geeft. De rubberommanteling beschermt de lak bij het openen en sluiten en zorgt voor een
aangename grip.

Technologieën
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 mm dikke sluitpen
Klein, handzaam, groot gebruiksgemak
Het "sliding mechanism" maakt een compact voormaat, flexibele en eenvoudig montage mogelijk
ABUS XPlus cilinder biedt optimale bescherming tegen manipulatie, b.v. picking
Zachte kunststof cover voor een betere handeling, voorkomt lakschade aan de velg
Memory kabel als reminder om het slot te verwijderen alvorens weg te rijden
De sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard speciaalstaal
Dit slot wordt geleverd met twee sleutels
ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel
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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
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

Technical Data - GRANIT™ Sledg 77 grip red
Gewicht
Kleurontwerp
Soort vergrendeling
kleur
EAN

780 g
red
Sleutel
rood
4003318475030
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