SCM GEKEURDE
CARAVAN SLOTEN

BEVEILIG UZELF MET DE FULLSTOP SECURITY LINE
De security Line is ontwikkeld als totaalpakket om de dief de lust te
ontnemen om uw caravan te stelen. Elk product is ontwikkeld en
ontworpen om voor maximale veiligheid te zorgen en om het gebruik
voor u zo makkelijk mogelijk te maken. Kies niet zomaar voor een
product, maar kies voor de Fullstop Security Line.
In het hart van elk slot zit een brits slot van Lowe en Fletcher.
Lowe en Fletcher maakt alle sloten al 100 jaar met de hand. De
enorme ervaring die zij hebben, zorgen voor perfect passende en
unieke sloten.
De Nemesis Ultra, Saracen Gullwing en Saracen Winterhoff
beschikken allemaal over SCM keurmerk en worden daardoor
geaccepteerd door Nederlandse verzekeraars.
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EM050011 – NEMESIS – WIELKLEM MET MAXIMALE VEILIGHEID
De Nemesis wielklem, die als immobilisatiesysteem aan het wiel is bevestigd, biedt optimale
bescherming tegen diefstal van caravans, campers en andere voertuigen. De wielklem past
op 10” - 20” wielen met een bandbreedte tussen 145 - 245 mm. Deze wielklem maakt het
onmogelijk om met het voertuig waaraan deze bevestigd is, weg te rijden of te duwen. De
veiligheidsbout zorgt voor een zeer hoog veiligheidsniveau.

EM050012 – NEMESIS ULTRA – LICHTE WIELKKLEM
Het gepatenteerde ontwerp zorgt ervoor dat het wiel geen enkele kant meer op kan. De
bijgeleverde wielbout is geschikt voor het gebruik op caravans en aanhangwagens met stalen
en aluminium velgen. De Nemesis Ultra is super licht in gewicht en door het compacte
ontwerp zeer makkelijk op te bergen. De Nemesis Ultra kan binnen enkele seconden
geïnstalleerd worden met maar één hand. Een perfect product voor zowel veiligheid als in
gebruik.

EM050016 – SARACEN ULTRA – GOEDKOOP CARAVAN EN AANHANGER KOPPELINGSSLOT
De Saracen Ultra is een voordelig koppelingsslot dat is ontworpen om snel op de trekhaak te
worden gemonteerd. Het is een hoogwaardige antidiefstalvergrendeling voor caravans en
aanhangwagens. De Saracen Ultra is geschikt voor de AL-KO types: AK130, AK160,
AKS1300, AKS2004 & AKS3004.

EM050015 – SARACEN KNOTT/AVONRIDE – KOPPELINGSSLOT VOOR KNOTT-AVONRIDE
Het model Saracen Knott-Avonride is geschikt voor caravans met een Knott-Avonridekoppeling. Deze koppeling wordt niet veel gebruikt in Europa, maar de koppelingsvergrendeling
is ook geschikt voor aanhangwagens met een generieke koppeling.

EM050014 – SARACEN WINTERHOFF – KOPPELINGSSLOT VOOR WINTERHOFF
De Saracen Winterhoff is speciaal ontwikkeld voor koppelingen van Winterhoff, waaronder de
WS3000. Het slot past perfect op de koppelingen, voorkomt ratelend geluid en is bestand
tegen aanvallen met een koevoet.

EM050013 – SARACEN GULLWING – KOPPELINGSSLOT VOOR AL-KO
Saracen Gullwing is een koppelingsslot met optimale diefstalbeveiliging, kan binnen 10
seconden bevestigd worden en is super licht. Bovendien kan het slot worden gebruikt op
momenten dat de caravan of aanhanger nog aangekoppeld is aan de auto. Ideaal voor gebruik
bij benzinestations en parkeerplaatsen.
Saracen Gullwing is ontworpen voor de AL-KO types: AKS2004 & AKS3004.
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