PowerLock SCM
goedgekeurde
buitenboordmotorsloten
Sinds 1997 ontwikkelt en ontwerpt Vadac een unieke range antidiefstal producten voor mobiele toepassingen. De sloten worden in de
markt gezet onder de naam PowerLock. In de watersport zijn de SCM
BBM-I

goedgekeurde buitenboordmotorsloten van PowerLock een begrip.
PowerLock is reeds jaren marktleider in het beveiligen van buitenboordmotoren. PowerLock staat synoniem voor: veilig, betrouwbaar en
eenvoudig in gebruik.
Naast sloten onder eigen merk, ontwikkelt en produceert Vadac tevens
SCM goedgekeurde voor bekende fabrikanten van buitenboordmotoren
zoals Yamaha en Suzuki. Dat deze gerenommeerde partijen kiezen
voor Vadac bevestigt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze sloten.
De buitenboordmotorsloten zijn volledig uitgevoerd in dikwandig

BBM-II

roestvrijstaal en voorzien van een uitermate braakbestendig cilinderslot
dat eveneens in huis ontwikkeld is. De robuuste uitvoering en het slim
uitgekiende ontwerp garanderen dat iedere buitenboordmotor met een
goed gevoel beveiligd kan worden. De PowerLock buitenboordmotorsloten zijn SCM goedgekeurd en worden geaccepteerd door alle

BBM-XL

verzekeringsmaatschappijen. PowerLock BBM-I en BBM-II beveiligen
buitenboordmotoren met knevels, PowerLock BBM-XL beveiligt buitenboordmotoren die met bouten bevestigd worden.

www.vadac.com

POWERLOCK is een merk van Vadac – kwaliteit sinds ‘97
Vadac is een toonaangevende Nederlandse producent van verschillende merken technische accessoires voor
caravans, campers en boten.
Met verschillende eigen merken biedt Vadac kampeerders en watersporters een breed scala aan kwalitatief hoogstaande oplossingen. Onze producten combineren Hollandse nuchterheid, innovatie en duurzaamheid met een groot
gebruiksgemak.
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-
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-

BBM-XL

Geschikt voor alle buitenboordmotoren tot 10PK
Dekt beide knevels volledig af
Volledig roestvrijstaal
Eenvoudig te monteren
Kan tijdens het varen blijven zitten
SCM goedgekeurd

Geschikt voor alle buitenboordmotoren vanaf 10PK
Dekt beide knevels volledig af
Volledig roestvrijstaal
Eenvoudig te monteren
Kan tijdens het varen blijven zitten
SCM goedgekeurd

- Geschikt voor alle buitenboordmotoren met bouten
- Dekt 1 bouteind met moer volledig af
- Volledig roestvrijstaal
- Eenvoudig te monteren
- Kan tijdens het varen blijven zitten
- SCM goedgekeurd

De PowerLock buitenboordmotorsloten zijn SCM
goedgekeurd en worden geaccepteerd door alle
verzekeringsmaatschappijen.
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