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PRODUCTINFORMATIE

Mechanische blokkering 
probaat middel tegen diefstal
Het aantal diefstallen van de bij de criminelen populaire modellen is in 2012 met maar liefst 

44 procent gestegen. Tijd voor actie. Het antwoord lijkt een ‘simpele’ mechanische blokkering 

die of versnellingsbak of stuuras op slot zet.

 In 2012 constateerde de Stichting 
Aanpak Voertuigcriminaliteit een 
daling van 262 eenheden gestolen 
personenauto’s. Een nadere studie 
laat echter iets heel verontrustend 
zien. De koploper van de toptien, de 
jonge Volkswagen Golf, werd 
44 procent vaker ontvreemd dan het 
jaar ervoor. Ook de nummers twee 
en drie (Mercedes en BMW) van de 
lijst noteerden stijgende aantallen. 

 Dief wordt specialist 
 Conclusie: het dievengilde speciali-
seert zich. Dat heeft, hoe vreemd het 
ook klinkt, te maken met de steeds 
betere alarm- en beveiligingssyste-
men. Deze zijn gekoppeld aan de 
CAN-bus van het voertuig. Heeft de 
dief eenmaal een manier gevonden 
om deze te kraken, dan is het stelen 
een makkie. 
 Dit gebeurt met een voertuigafhan-
kelijk stukje gereedschap. Daarmee 
wordt via de OBD-stekker met een 
minilaptop de CAN-bus gemanipu-

leerd en zo de originele beveiliging 
uitgeschakeld. Dat betekent dat 
een auto met de conventionele 
middelen moeilijk is te beveiligen. 
Ook de verzekeringsmaatschappijen 
zien deze trend en zijn voornemens 
om de premie te diff erentiëren naar 
model. De eigenaar van een Volks-
wagen Golf zou dan meer premie 
gaan betalen dan de eigenaar van 
een ‘minder populaire’ auto. Een 
zorgelijke ontwikkeling vinden ook 
de belangenbehartigers van de 
verschillende automerken. 

 Er is hoop 
 Gelukkig is er een oplossing. Het 
blijkt dat als een dief meer tijd nodig 
heeft om het systeem te kraken hij 
de auto laat staan. 
 BearLock garandeert die kraakver-

Ze werden op bestelling gestolen, de Toyota 
Prius. Het alarmsysteem was met ‘simpele’ 
ingrepen te de-activeren. Het stelen stopte 
op het moment dat BearLock een passend 
stuurasslot had ontwikkeld.

Non Removable Folding Key, de sleutel klapt 
om zodra hij in het slot zit en is alleen te ver- 
wijderen door, in dit geval, de auto in een ver-
snelling te zetten. Minder ongemak in de auto 
en bewijs naar de verzekeringsmaatschappij 
waren de drijfveren.

traging. Het bedrijf biedt voor het 
gros van de populaire voertuigen 
een passende oplossing. De Volks-
wagen-importeur heeft inmiddels 
het systeem vrijgegeven en biedt 
het aan via zijn dealerkanaal. Ook 
verzekeringsmaatschappijen raken 
steeds meer overtuigd van deze 
ogenschijnlijk simpele manier van 
beveiligen en beschouwen die als 
een adequate oplossing. 
 Zeker nu BearLock alleen nog maar 
de zogenaamde Non Removable 
Key gebruikt. Hiermee kan het 
systeem alleen maar worden geac-
tiveerd als de sleutel is verwijderd. 
Kan de eigenaar de originele sleutels 
overhandigen, dan is dat afdoende 
bewijs dat de mechanische bevei-
liging ten tijde van de diefstal was 
geactiveerd. 
 De tweede noviteit is de Folding 
Key. Dat is een omklapbare sleutel 
die nauwelijks opvalt in het interi-
eur. Groot voordeel daarvan is dat 
de inzittenden geen hinder onder-

vinden van een uitstekende sleutel. 
Recentelijk is deze gepatenteerde 
NRK/FK–versie verder geperfecti-
oneerd. Het systeem met de non 
removable omklapbare sleutel gaat 
BearLock Excellent heten. De tech-
niek hiervan is zo vernieuwend dat 
opnieuw patent is aangevraagd. 

 Meer modellen 
 De Nederlandse vertegenwoordiger 
signaleert een duidelijke stijging 
in de vraag naar dit robuuste voer-
tuigblokkeersysteem. Voor ieder 
model moet er een uniek op maat 
gemaakt systeem worden ontwik-
keld. Dat betekent een constante 
uitbreiding van het leveringspro-
gramma. Zo is er net een BearLock 
verschenen voor de nieuwste Ford 
Transit met 6-bak en heeft men voor 
de VAG-producten, zelfs de nieuwste 
modellen, een passend antwoord. 
Zodra het bedrijf veel vraag uit de 
praktijk signaleert heeft men veelal 
binnen enkele weken een passende 
BearLock in het schap liggen.
Een goed voorbeeld daarvan is 
de Toyota Prius. Van dit model 
werden plotseling grote aantallen 
ontvreemd. Wat bleek? De Rus-
sische overheid had een subsidie 
afgekondigd voor schone taxi’s. 
Waar vraag is komt aanbod. Bendes 
trokken Europa in om voertuigen te 
‘ritselen’. BearLock heeft in no-time 
een speciaal mechanisch stuurasslot 
ontwikkeld waarmee de auto kan 
worden geblokkeerd. Niet via de 
versnellingsbak, de Joy-stick bedie-
ning bleek te fragiel, maar door de 
stuuras te blokkeren. 

Nieuwe BearLock versnellingsbak- en stuurassloten
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