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Technologie
•  13,5 mm dikke sluitpen

•  De sluitpen, het slothuis en de interne elementen van het slotmechanisme zijn gemaakt van gehard
speciaalstaal 

•  Alarm functie gebaseerd op 3D Position Detection - dit betekend dat elke beweging wordt gedetecteerd 

•  Alarmsignaal van min.100 dB 

•  Door het automatisch schijfrem herkenningsysteem kan het slot in gesloten toestand getransporteerd worden
zonder dat het alarm geactiveerd wordt 

•  Akoestiche en optische signalen(meerdere LED's) geven de status van batterij en activatie weer 

•  ABUS X-Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking 

•  Dit slot wordt geleverd met twee sleutels, waarvan één met LED verlichting 

•  ABUS Code Card voor extra of vervangende sleutel 

•  Twee standaard AAA batterijen worden meegeleverd

Toepassing
•  Zeer goede bescherming bij een hoog diefstalrisico

•  Aanbevolen voor het vastzetten van waardevolle motorfietsen

Transport
•  Levering inclusief beschermtasje voor eenvoudig en veilig transport in een bagageruimte of onder buddyseat

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 

•  Dankzij het 3D Detection System wordt de motorrijder bij verwijderen van de motorfietsstandaard

gewaarschuwd dat het slot nog op de schijfrem zit 

Pagina 1 of 2

Technische en kleurwijzigingen voorbehouden. Voor vergissingen en drukfouten kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. © ABUS 07/2015

http://www.abus.com/


GRANIT Detecto X Plus 8077 yellow

Item 19002

•  In ge-activeerde toestand heeft het knipperende rood licht een afschrikwekkende werking
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