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SAFEMAN
®
 – INFORMATIE BROCHURE 

 

 

In deze brochure staat de volgende informatie over het Safeman slot: 

 

 Product informatie en unieke voordelen 

 Product eigenschappen - technisch 

 Voorbeelden van toepassingen 

 Gebruiksaanwijzing + info filmpje 
 

 

 

 
 

 

 

Ook het product assortiment versterken met Safeman? Neem contact 

met ons op voor de mogelijkheden. 

 

 

 

Safeman NL 

contact@safeman.nl 

www.Safeman.nl 

06-33648410 

 

Struisenburgdwarsstraat 294 

3063BV Rotterdam 

Nederland 
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SAFEMAN
®
 – PRODUCT INFORMATIE  

 
Safeman® - de multifunctionele beveiliging voor o.a. ski’s, snowboard, mountainbike en 

racefiets. Gemaakt door sporters voor sporters, met de focus op kwaliteit & gemak. 

 

1. Waarom een Safeman slot? 

Tegenwoordig wordt er steeds meer sportmateriaal gestolen. Ski’s of snowboard op de piste 

of bij de après-ski. De mountainbike of racefiets bij een evenement, tocht of vakantie. Met 

het Safeman kwaliteit slot ben je er zeker van dat jouw (gehuurde) kostbare materiaal veilig 

staat zodat je zorgeloos kunt blijven genieten! 

 

2. Voordelen van een Safeman slot        

 Klein & Licht – Past zelfs in de broekzak en weegt bijna niets 

 Eenvoudig & Snel – Haal de kabel om het materiaal, terug het slot in en klaar 

 Multifunctioneel – Handig voor ski’s, snowboard, mountainbike, buggy, koffer, en meer 

 

3. Kwaliteit & gemak van Safeman om kostbaar materiaal te beschermen 

 Kwaliteit – Robuust, versterkt kunststof beslag, stevigere gevlochten edelstalen-kabel  

 Optimaal – 2-lussen systeem; sterker en bijv. voor het erbij vastmaken van de helm 

 Geen speling – Kabel is volledig strak te trekken voor maximale veiligheid 

 Après-ski proof – Geen gepruts met een code of onthouden, gewoon een sleuteltje (2x) 

 Duurzaam – Sleutelopening beschermd tegen vocht en vuil. Geen risico op vastvriezen 

van code-wieltjes. Kabel-oprolsysteem zonder oprol-veer, gaat veel langer mee 

 

4. Safeman in de media 

Enkele voorbeelden van media die ook over Safeman geschreven hebben: 

- ANWB - SKI Special (grootste wintersportmagazine van Nederland, bereik > 170.000)  

- De Nederlandse Ski Vereniging 

- Fietspraat.nl - Mountainbike en racefiets blog 

- Mountainbike.be - Mountainbike en racefiets blog 
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SAFEMAN
®
 – PRODUCT EIGENSCHAPPEN 

Multifunctioneel verstelbaar slot met twee-lussen mogelijkheid  

 Gemaakt van hoogwaardige materialen 

 Schokbestendig robuust slot gemaakt van sterke kunststof 

 Gevlochten roestvrije edelstalen kabel met plastic coating 

 

Afmetingen     Diameter 7,5 cm  

Hoogte 3 cm  

Kabellengte 75 cm  

Kabeldikte 4 mm 

  

Plastic coating op de kabel ter  

bescherming van het materiaal  1 mm 

 

Gewicht slot     125 gram 

Gewicht slot met verpakking  150 gram 

 

Kabelkracht      Ca. 150 kg 

 

Geteste bruikbare temperaturen  -20 °C ~ 50 °C   

 

Kleuren     Rood / Zwart 

      Wit / Zwart 

      Blauw / Zwart 

      Bruin / Zwart 
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SAFEMAN
®
 – VOORBEELDEN VAN TOEPASSINGEN 

Hét lichtgewicht slot voor ski’s, snowboard, mountainbike, racefiets en meer…. veel meer! 
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SAFEMAN
®
 – GEBRUIKSAANWIJZING 

 
Een filmpje van een minuut over de werking is te vinden via: www.safeman.nl/demo  
 
1. BEVEILIGEN VAN HET MATERIAAL MET DE SAFEMAN 
Figuur 1 + 2 

Neem het gedeelte van de Safeman met de inkepingen (de “ster”) tussen je vingers. Met de andere 

hand houd je het zwarte onderste gedeelte vast. Draai de ster een klein beetje zodat het einde van de 

kabel automatisch eruit komt. Houd de Safeman bij de ster vast en pak met de andere hand het einde 

van de kabel en trek het helemaal eruit.  

 

Figuur 3 

Doe het einde van de kabel door een van de 4 openingen van het Safeman slot. Trek de kabel er 

zover doorheen dat het materiaal goed strak vast zit. Maak dan een tweede lus door de kabel te halen 

door of om hetgeen waar je je materiaal aan vast wilt maken (bijvoorbeeld ski-rek). Doe de kabel dan 

weer terug in een van de 2 overgebleven openingen van het Safeman slot en trek het goed strak aan. 

Als het object waaraan je het materiaal wilt vastmaken erg groot is, gebruik dan 1 lus in plaats van 2. 

 

2. ONTGRENDELEN VAN HET SAFEMAN SLOT 

Figuur 4 + 5 

Alleen bij het ontgrendelen is de sleutel nodig. Steek de sleutel in het sleutelgat en draai het een 

volledig kwartslag om. Het slot is dan ontgrendeld en je kunt de kabel uit de openingen halen. 

** Draai dan de sleutel weer een kwartslag terug en haal de sleutel uit het slot. 

** Als bescherming kan de sleutel er alleen uitgehaald worden in de ‘klaar’ stand. Dat wil zeggen, 

kabel uit de openingen en sleutel weer een kwartslag teruggedraaid. 

 

Figuur 6 

Om het Safeman slot op te bergen moet de kabel ingerold worden. Houd weer de ster van het slot 

vast en draai met de andere hand het onderste gedeelte zodat de kabel opgerold wordt. 
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