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MAGAS SZINTŰ KERÉKPÁR BIZTONSÁG
A BORDO GRANIT™ 6500KA a lehető legjobb módon védi kerékpárját: érzékeny riasztórendszerrel, erős acélrudakkal és
beépített XPlus precíziós lamellás zárbetéttel.
Az összehajtható zár nem véletlenül rendelkezik a magas, 15-ös ABUS biztonsági szinttel. Az 5,5 mm vastag,
speciálisan edzett acélból készült rudakat speciális szegecsek kötik össze. Az úgynevezett ABUS Link Protecion Shield
gondoskodik arról, hogy ezek a szegecsek robusztus védőpajzsként szolgáljanak a fűrésszel megkísérelt támadás ellen.
Ezek is hozzájárulnak a zár rugalmasságához. Az ABUS XPlus henger növeli a biztonságot azáltal, hogy a lehető
legmagasabb szintű védelmet nyújtja az olyan manipulációs kísérletekkel szemben.
Ezenkívül a BORDO™ 6500KA egyúttal riasztózár is, amely mozgás esetén 100 dB hangerejű figyelmeztető hangot ad ki.
Az intelligens ABUS riasztórendszernek köszönhetően azonban a szomszédok nem esnek többé kétségbe az állandó
téves riasztások miatt. A teljes riasztás csak támadás gyanúja esetén lép működésbe, a véletlen ütések és mozgatások
pedig csak rövid, 5 másodperces figyelmeztetést váltanak ki.

Technológiák
•
•
•
•
•

5,5 mm vastag rudak különösen puha borítással a festett felületek védelme érdekében
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
Legalább 100 dB hangerejű riasztás funkció 15 másodpercig, azután automatikus újraélesítés
3D riasztási pozícióérzékelés: A tér bármely irányában történő csekély elmozdulást is érzékel, ami szükség esetén
nem csak figyelmeztető hangot, hanem riasztást is kivált.
Intelligens riasztás: kisebb és rövid ütések esetén (pl. amikor egy labda eltalálja a kerékpárt) a zár csak egy kis
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figyelmeztető hangot ad ki
ABUS Link Protection Shield a csuklókat érő támadások elleni magas szintű védelemért
Tartóval együtt (SH)
ABUS XPlus zárhenger a manipulációval (pl. feltöréssel) szembeni rendkívül magas szintű védelemért
Az elem- és aktivitási állapotot hangjelzések mutatják
Szállítási helyzet: ha nem helyezi be teljesen a zárórudat a helyére, akkor a riasztás inaktív
Riasztási pozíció: ha teljesen behelyezi a zárórudat a helyére, akkor a riasztás a zárás után élesedik
Kevés támadási felülettel rendelkező hangszóró a zárórúd mögötti takarásban
SH zártartóval a kerékpáron történő szállításhoz, ami kis vázméret esetén is ideális

Működés és felhasználás
•
•

Kiváló védelem magas lopáskockázat esetén
Nagyértékű kétkerekűek védelméhez ajánlott
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