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KEREK BIZTONSÁG
Az ABUS GRANIT™ Victory XPlus 68 féktárcsazárral hatékonyan védheti motorkerékpárját a lopással szemben. A
védelem már a kialakításnál elkezdődik.
Lekerekített formája megnehezíti a GRANIT™ Victory XPlus 68 feltörését a tolvajok számára. Az erősen edzett acélból
készült, 14 mm vastag zárócsap egyértelmű választ ad arra a kérdésre, hogy kié a motor (fél csapfejjel is kapható,
különösen kicsi villától való távolság esetén). Az ABUS XPlus zárbetét megakadályozza a feltörési kísérletet. S mivel a
hozzáláncolás jobb, mint a sima lezárás, a GRANIT™ Victory XPlus 68 lánckombinációban is kapható.
Egy memóriakábelt pedig emlékezteti arra, hogy a GRANIT™ Victory XPlus 68 zárat le kell venni, mielőtt elindulna.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

14 mm-es zárócsap
Kiváló tapadás a gumibevonatnak köszönhetően
A csap, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
Kerek kialakítás a támadási felület minimalizálásához
ABUS XPlus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni, különösen hatékony védelemhez
A csomag két kulcsot tartalmaz
A csomag tartalmaz egy Memória kábelt, amely segíti megakadályozni a lezárt motorkerékpárral való véletlen
elindulást. „Roll Up” verzió esetén ez a csapba van beépítve

Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem magas lopáskockázat esetén
Nagyértékű motorkerékpárok védelméhez ajánlott
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Ötletek
•
•
•
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti. Ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
A féktárcsazárak a motorkerékpár zárak legkompaktabb kategóriája, ezáltal könnyen szállíthatók
Hosszabb parkolási idő esetén a biztonság növelése érdekében célszerű a motorkerékpárt kiegészítő lakattal egy
rögzített tárgyhoz is hozzácsatolni
Ez a lakat lánccal együtt is kapható
A csapfej és a villa közötti különösen kicsi távolság esetén fél csapfejes változat is kapható
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