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RUGALMAS ABUS LÁNCMEGOLDÁS
Aki kényelmesen és biztonságosan szeretné lelakatolni kerékpárját vagy robogóját, az a Steel-O-Chain™ Ivy 9100
zárban megtalálja a tökéletes megoldást.
A lakat-lánc kombináció masszív, négyszögletű lánca 10 mm vastag. A lakksérülés elkerülése érdekében a
láncszemeket kopásálló műanyaghüvely borítja. Az ergonomikus kialakítású lakattestbe van beágyazva a manipuláció
ellen védő hengerzárbetét.
A lánc, a ház, és a reteszelés teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek. A kényelmes megfordítható
kulcsnak köszönhetően pedig az
ABUS Steel-O-Chain™ Ivy 9100 kinyitása és lezárása egy pillanat műve.

Technológiák
•
•
•
•
•
•

10 mm vastag, négyszögletes lánc funkcionális, tartós és rendkívül rugalmas műszálas borítással a lakkozott
felületek védelme érdekében
A borítás kiválóan véd a kopás ellen, és nem vesz fel folyadékokat, pl. vizet vagy olajat
A lánc, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
Ergonomikusan kialakított zártest
Kiváló minőségű hengerzárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez
Felhasználóbarát fúrt kulccsal

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 11/2021
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Működés és felhasználás
•
•
•

Megfelelő védelem alacsony lopáskockázat esetén
Könnyű motorkerékpárok és robogók védelméhez ajánlott
Minél nagyobb a hosszméret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás

Ötletek
•
•
•
•

A lakat-lánc kombinációk kiváló megoldást jelentenek a motorkerékpárok rögzített tárgyakhoz történő
hozzácsatolásánál
Különösen praktikus használat, mivel a láncnak csak az egyik végét kell reteszelni
A brutális feltörési kísérletek csökkentése érdekében érdemes a láncot nem a padlón vagy közvetlenül afölött
elhelyezni
Védelmet nyújtó szállításhoz az ST1010 táskát javasoljuk (csak 110 és 140 cm lánchosszúsághoz való)
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