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Biztonságos és hangos erőművész
GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 - különleges motorkerékpárok különleges biztonsága
A lakat 16 mm vastag, speciálisan edzett acélból készült zárócsappal rendelkezik. A beépített elektronikus
figyelmeztető rendszernek köszönhetően lezárt motorja manipulációja esetén a lakat 15 másodpercig 100 dB-es
hangjelzést ad. Azután a GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 automatikusan újraélesített állapotba kerül. A beépített 3D
pozícióérzékelési technológia a legkisebb mozgásokra is azonnal reagál. Az ABUS XPlus zárbetét megnehezíti a feltörési
kísérleteket.
A GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 előnyeit a LED-es világító kulcs, valamint a szennyeződés és korrózió elleni kis
kulcslyukfedél teszi teljessé.

Technológiák
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 mm-es edzett acélcsap
Az edzett acélcsap, és a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek.
Riasztási hangerő 100dB felett
Élesítéskor az ABUS 3D rendszer minden irányú mozgást érzékel és hangjelzéssel riaszt
Hangjelzések informálnak az akkumulátor töltöttségéről és a élesítés folyamatáról.
ABUS XPlus hengerzárbetét a manipulációs nyitásokkal szemben a legmagasabb szintű védelmet biztosítja.
A két kulcs közül az egyikben LED lámpa található
A kulcslyuktakaró védelmet nyújt a szennyeződéssel és a korrózióval szemben
ABUS kódkártya szükséges a kulcsok másolásához
A féktárcsazár, lezárt, de élesítés nélküli állapotban szállítható az automatikus felismerő rendszernek
köszönhetően.
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Kiváló védelem magas lopáskockázat esetén
Nagyértékű motorkerékpárok védelméhez ajánlott

Tippek
•
•
•
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti. Ez azt jelenti, hogy több zár kódolható egy
kulcsra, ugyanazzal a kulccsal több záratis nyithat.
A csomag tartalmazza az elektronika ellátására szolgáló két darab CR2 szabványelemet
A féktárcsazárak a motorkerékpár zárak legkompaktabb kategóriája, ezáltal könnyen szállíthatók
Hosszabb parkolási idő esetén a biztonság növelése érdekében célszerű a motorkerékpárt egy fix tárgyhoz is
rögzíteni
A motorkerékpár megmozdításakor a 3D érzékelő rendszer figyelmezteti a motorost, ha a zár még a féktárcsán van
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