
GRANIT Power Chain 37 14KS Black Loop

Item 52285

Technologie
•  14 mm dikke ketting(loop)met textielhoes om beschadigingen aan het frame te voorkomen 

•  Dubbele vergrendeling van de 14 mm dikke slotbeugel in het slothuis 

•  Cilinder van boven geplaatst; hierdoor optimale boor en trekbescherming 

•  Beugelbescherming bemoeilijkt het openbreken met gereedschappen 

•  Black-Granit beschermlaag biedt optimale korrosiebescherming van het slothuis en beugel 

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

•  ABUS Plus cilinder biedt optimale bescherming tegen picking 

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

Toepassing
•  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

•  Ketting-slot-combinaties zijn een goede oplossing om motorfietsen aan de vaste wereld vast te zetten 

•  De Loop ketting maakt een efficiente toepassing van de ketting lengte  mogelijk 

•  Om de mogelijkheden van brutale manipulatie te beperken wordt aanbevolen om de ketting niet op of
dichtbij de grond te plaatsen
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GRANIT Power Chain 37 14KS Black Loop

Item 52285

Technical Data:

Level 20 
Kleur  
Gewicht [g] 7052 
Hoogte [mm] 22 
Breedte [mm] 22 
Diameter [mm] 14 
lengte [cm]  
scope [cm]  
Type  
Slothouders  
Verwendung  
Ketting dikte [mm] 14 

Ketting lengte [cm] 120 
Schijfrem bout [mm]  
Schijfrem lengte [mm]  
Stalen bout [mm]  
Hoogte [mm]  
Breedte [mm]  
Beugel diameter [mm]  
Licht hoogte beugel [mm]  
Licht Beugelwijdte [mm]  
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