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KIEMELKEDŐ BIZTONSÁG, CSÚCSKATEGÓRIÁS ZÁR
Az erőteljes támadásoknak is ellenáll: a BORDO GRANIT XPlus™ 6500 hajtogatható zár a zárak zárja.
A BORDO GRANIT XPlus™ 6500 hajtogatható zárba ugyancsak beletörik a kerékpártolvajok foga. A speciálisan edzett
acélból készült, 5,5 mm vastag rudak védenek az erőteljes támadással szemben. A rudakat speciális szegecsek kötik
össze. Az ún. ABUS Link Protection Shield ezeket a szegecseket egyrészt rugalmassá, másrészt pedig rendkívül
ellenállóvá teszi a felfűrészeléses támadásokkal szemben. A feltöréssel szemben ellenálló, precíziós ABUS XPlus tárcsás
zárbetétben is minden megvan, így a legmagasabb szintű védelmet nyújtja a manipulációs kísérletekkel szemben. Ez
a kombináció a legmagasabb, 15-ös biztonsági szintet biztosítja a BORDO GRANIT XPlus™ 6500 hajtogatható lakat
számára az Abus biztonsági rendszerében.

Technológiák
•
•
•
•
•

5,5 mm vastag rudak különösen puha, 2 komponensű borítással a lakkozott felületek védelme érdekében
Színben összehangolt szilikonbevonat a Soft-Touch tulajdonságú zártestekhez
Az ABUS Link-Protection-Shield a csuklókon nagy elfűrészelés elleni védelmet nyújt
A rudak, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei részei speciálisan edzett acélból készülnek
ABUS XPlus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni, különösen hatékony védelemhez

Működés és felhasználás
•
•

Kiváló védelem magas lopáskockázat esetén
Nagyértékű kétkerekűek védelméhez ajánlott

Ötletek
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•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti, ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
Bordo család: Az ellenállóság, a rugalmasság, a tömeg és a szállítási méret ideális kombinációja

Technische Daten - BORDO GRANIT XPlus™ 6500/85 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

1760 g
black
fekete
kulcs
4003318780684
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