REVOLUTIONAIRE KENTEKENBEVEILIGING DOORBRAAK OP DE MARKT

Na een ontwikkeling van twéé jaar, heeft de bedenker Ronald van der Stad, een compleet nieuw Kentekenplaat- beveiligingssysteem
ontwikkeld, wat op de markt is gebracht onder de naam Kenteken Safe®.
Een echt revolutionair beveiligingssysteem, wat zich onderscheid van alle conventionele kentekenplaat bevestiging methoden.
De prioriteit die bij de ontwikkeling lag, een kentekenplaat met houder zo ontwikkelen, dat verlies of diefstal van de kentekenplaat
tot het uiterste minimum wordt beperkt. Gelijktijdig is door een ingenieus ingebouwd drukblokken systeem, de kentekenplaat
gereduceerd tegen parkeerschade of kromrijden.

Om het geheel goed te kunnen bevestigen, zijn Special Security Bolt RVS bouten ontwikkeld. Deze bout met een ronde kop en tapse
onderkant, trekt zich zelf vast bij het aandraaien van de moer in de kenteken en pantserplaat. Voor voertuigen met een zwak
montagepunt (bijv. Peugeot 107) of waar van af de buitenkant de kentekenplaat met houder verwijderd kan worden, heeft
Kenteken Safe® een trek/montageplaat ontwikkelt, die aan de binnenzijde van het montagepunt voertuig wordt geplaatst. De
montage bout wordt in deze gevallen verzegeld met een afbreekmoer, met als eigenschap wanneer de aandraaisterkte is bereikt
breekt de moer af, er blijft dan een te verwijderen ronde kop over .

De Special Security Bolt bouten zijn alleen te verwijderen, bij schade of aan het einde van de levensloop van een voertuig.
Het kenteken beveiligingssysteem heeft met recht de naam "HUFTERPROOF" meegekregen, welke door de heer André Bouman, van
de "Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit" hier kortstondig aan werd verbonden.
Brandstofdieven of criminelen die snel kentekenplaten willen scoren, zijn totaal kansloos geworden.
Kenteken Safe® adviseert om het beveiligingssysteem bij aankoop van een occasion / nieuw voertuig of bij schade te laten
monteren. Voor de handige doe het zelver, zal montage geen problemen opleveren. Voor alle overige informatie :
www.kentekensafe.nl

ELKE BRANDSTOFDIEF OF CRIMINEEL LAAT DIT WEL UIT ZIJN HOOFD MET 120 DECIBEL EEN KENTEKENPLAAT STELEN

DOOR DE RONDE KOP IS DE BOUT NIET UIT TE BOREN EN ALLEEN MET EEN WIDIA-FREES TE VERWIJDEREN

HET RESULTAAT VAN 10 MINUTEN FRASEN DE KENTEKENPLAAT IS ONHERSTELBAAR BESCHADIGD

Voor meer informatie:
www.kentekensafe.nl
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