Controlelijst
Veiligheid onderweg
Motorbeveiliging

Alsof de pijn over het verlies van uw kostbare motor nog niet erg genoeg was, begint met de bureaucratie, eindeloze
papierwinkel en het gedoe met de verzekering de ergernis pas echt. Als de verzekering eindelijk heeft uitbetaald, zijn
de mooiste motorweken van het jaar al lang voorbij…
· Is de parkeerplaats veilig?
De stille zijstraat is even slecht als de parkeerplaats naast de bioscoop. Beter is een standplaats bij de kroeg of bij de
bushalte waar het drukker is.
·N
 ooit alleen het stuurslot!
Zonder een extra slot is de motor voor de dief een makkelijke buit. Elk extra slot vertelt de deskundige dief: dit kost
meer moeite dan verwacht.
·B
 evestiging aan een vast voorwerp!
Indien mogelijk moet de kostbare motor altijd met een hoogwaardig extra slot aan een vast voorwerp worden bevestigd.
Remschijfsloten zijn snel uitgewerkt wanneer een professionele dief een skateboard of transportaanhanger gebruikt.

·P
 as op: ‘picking’!
Steeds meer professionele dieven gebruiken intelligent speciaal gereedschap waarmee een groot aantal sloten zonder
moeite kan worden geopend (‘picking’). Veel motorsloten zijn voorzien van zogenaamde buisvormige cilinders (die
met de ronde sleutel). Over deze constructie kunnen professionele dieven alleen maar lachen. Met één speciaal gereedschap is het openen van deze sloten kinderspel. Dus: afblijven!
· L et op de certificaten!
Topveiligheidsproducten onderscheiden zich door de ruime toepassing van hightech-materialen en door hoogwaardige
sluitsystemen. De topproducten van de branche zijn eenvoudig te herkennen aan de labels van de internationale
testinstituten. Let bij hoogwaardige sloten op het VdS-certificaat.
·P
 as op: ijs!
Bij behandeling met ijsspray geven veel goedkope staalsoorten het op. Hoogwaardige sloten zijn bestand tegen aanvallen
met ijsspray en zijn ook voorzien van een overeenkomstig keurmerk.
·N
 eemt u het slot altijd mee?
Het beste slot is kansloos als het niet aan de motor wordt meegenomen. De grote producenten van motoren bieden
een groot aantal modellen aan waarbij onder de zitting een houder voor beugelsloten zit. Zie de Guide voor motorsloten.
·D
 ubbel zo goed!
Beveilig uw motor met twee sloten van een verschillende type. Professionele dieven zijn vaak gespecialiseerd in een
bepaald slottype.
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·D
 e alarminstallatie alleen is niet voldoende!
Alarminstallaties of wegrijblokkeringen reageren pas als de diefstal al is begonnen. Maar dat kan worden voorkomen
door hoogwaardige extra sloten.

