Autodi
efstal?

BearLock-Gearlock/Autoblokkade®:
·
Volledig geïntegreerd versnellingsbakslot
(of: stuurasslot).
·
Permanent en onverbrekelijk ingebouwd,
als één geheel geïnstalleerd in uw auto.

BearLock

®

Mechanische Autoblokkade

BearLock-Autoblokkade® :
eenvoudig en snel in het gebruik:
1) Stop de auto en zet de versnelling
in de “achteruit” of “P” (automaat).

·
Onderhouds-/storingvrij en extreem
betrouwbaar.

2) Neem de blokkade-pin uit de houder.
Druk de pin in de opening van het slot.
Bij “Gentlelock®” is slechts het draaien en/of
indrukken van de knop nodig!

·
Pogingen tot sabotage, kraken, verwijdering/
ontmanteling e.d. zijn zinloos.

3) Neem de sleutel uit het slot;
het schakelmechanisme is geblokkeerd.

·
Bewezen zeer effectief middel om autodiefstal
te voorkomen; auto blijft op zijn plek staan!

Ontgrendelen gebeurt in omgekeerde volgorde.
NB: Stuursassloten vragen een gering afwijkende,
maar even gemakkelijke, manier van gebruik.
Het stuurmechanisme wordt geblokkeerd.
Pin-uitvoering

Versnellingsbak-/Stuurassloten

1.
BearLock anti-diefstalsystemen

2.

Gentlelockuitvoering
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3.

BearLock-Gearlock kost aanzienlijk minder dan
vele andere akoestische alarm-/voertuigvolgsystemen,
maar is zeker veel effectiever en storingvrij !

BearLock-Autoblokkade is
SCM en TÜV getest en goedgekeurd.
Dit betekent uw garantie voor de hoogste
kwaliteit en effectiviteit.
Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging
(SCM) keurt, classificeert en certificeert
autobeveiligingssystemen.
Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV)
vervult een centrale rol in de bestrijding van
voertuigcriminaliteit, in nauwe samenwerking
met verzekeraars.

BearLock heeft vele
internationale onderscheidingen en
certificaten ontvangen.
Productie volgens ISO-normering.

Getest en goedgekeurd

Enkele eigenschappen & voordelen van

BearLock-versnellingsbakslot
(of stuurasslot) in het kort:
·
Zeer betrouwbaar en hoogwaardig
geclassificeerd beveiligingssysteem.
·
SCM & TÜV goedgekeurd.
·
Eventueel met SCM-certificaat en
geclassificeerd voor uw verzekering.
·
Breed assortiment; (vooral) ook voor
bedrijfswagens en cabrio's.
·
Volledig onderhoudsvrij.
·
Zeer gebruiksvriendelijk; nodigt uit tot
consequent gebruik.
·
Optimale effectiviteit tegen voertuigdiefstal
in vergelijk met andere systemen.
·
Auto blijft op de plek staan,
dat is wel zo plezierig!
·
Ontsiert/beschadigt niet de binnenzijde van
uw auto. Waardeverhogend bij verkoop/inruil.
·
Elk slot voorzien van 3 speciale sleutels en
persoonlijke keycard.
·
Nauwkeurige registratie ter voorkoming
van misbruik (duplicaat-) sleutels.
·
Puur mechanisch, geen kans op spontane
(nachtelijke) “concerten”! Betrouwbaar.
·
Geen “ruzie” met andere elektronische
systemen. BearLock is ’Stand-alone’.
·
In tegenstelling tot andere systemen:
versnellingsbakmechanisme
(of stuurmechanisme) wordt geblokkeerd.
Schakelen (sturen) is onmogelijk.
·
Pogingen sabotage/ontmanteling nutteloos.

www.bearlock.nl
www.bearlock.be
info@bearlock.nl

BearLock-versnellingsbaksloten
kunnen voorzien worden van het
SCM-certificaat en zijn tevens
geclassificeerd in de SCM-klasse MP-03
“Mechanische Beveiliging”.
Dit betekent dat BearLock voor
en door verzekeraars is gelegaliseerd
en geaccepteerd.
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