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KÉNYELMES ALAPSZINTŰ VÉDELEM
A PRO SHIELD XPLUS™ 5955 vázzár mindenféle kényelmet biztosít, ami egy vázzár esetében lehetséges.
A vázzárral az XPlus kulcsrendszerünk azonos zárlat funkciója mellett más előnyöket is élvezhet, amelyekkel
megvédheti kerékpárját a lopástól. Így a 8,5 mm vastag, edzett acélból készült reteszelőkengyel megfelelő alapszintű
védelmet nyújt közepes lopáskockázat esetén. Ezenkívül a kerékpárzárnak van egy másik zárja is. Ehhez könnyen
csatlakoztathatók további tartozékok, mint például az ABUS 6KS/85 vagy 6KS/100 vázzárláncunk. A kódkártyával
lehetőség van arra, hogy a PRO SHIELD XPLUS™ 5955 vázzárhoz azonos zárlattal további zárakat készíttessen. Ennek az
az előnye, hogy csak egy kulcsra van szüksége az összes zárhoz.
Ön dönti el, hogy az NR vagy az R változatban szeretné-e a zárat. Az olyan vázzárak esetében, amelyek terméknevében
az „R” betű szerepel, a kulcsot nem lehet eltávolítani, amikor a zár nyitva van. Így a helyén marad, és nem kell
elraknia, amikor kerékpározik. Azok, akik a kulcs eltávolítását részesítik előnyben, az NR változatot választhatják.

Technológiák
•
•
•
•
•

8,5 mm vastag reteszelőkengyel
A kengyel, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
A kiegészítő lánc vagy kábel egyszerűen csatlakoztatható a zár mechanikájához
ABUS XPlus zárhenger a manipulációval (pl. feltöréssel) szembeni rendkívül magas szintű védelemért
Az „R” változat esetében a kulcs a zárbetétben bedugva marad, amikor a zár ki van nyitva, az „NR” változatnál pedig
kihúzható
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Működés és felhasználás
•

A vázzárak fixen a kerékpárra vannak felszerelve, és megakadályozzák a kerékpár használatát

Ötletek
•
•

A vázzárak könnyű és gyors védelmet nyújtanak a kerékpárok illetéktelen használata ellen
A másodzár használatakor különösen ajánlott az oszlophoz vagy korláthoz való rögzítés.
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