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ERŐTELJES MULTIVÉDELEM
Az ABUS GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop lakat-lánc kombináció a nagy ellenállású zártechnika
mellett innovatív riasztórendszerrel is el van látva.
A 8077 yellow 12KS120 black loop sok akadályt gördít a tolvajok útjába: akár 13,5 mm vastag speciálisan edzett acél (a
csapnál). Egy fix tárgyhoz való hozzáerősítésre szolgáló lánc. Manipuláció ellen védett ABUS XPlus zárbetét. Azonkívül
egy riasztóegység, amely messzire elhallatszó, hangos figyelmeztető jelzéssel reagál, ha illetéktelenek nyúlnak
motorkerékpárjához.
Ha beélesítette, a GRANIT™ Detecto XPlus 8077 yellow 12KS Black Loop pirosan villogó LED-fénnyel jelzi a tolvajoknak,
hogy jobb, ha békén hagyják a kétkerekűt. Ha pedig sietni kell a lezárásnál, vagy nincs olyan tárgy, amihez
hozzáláncolhatja motorkerékpárját, a lakatot klasszikus féktárcsazárként lehet használni.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

12 mm-es lánc (Loop) textilborítással a lakkozott felületek védelme érdekében
A lánc, a 13,5 mm-es csap, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból
készülnek
3D pozícióérzékelés – felismeri a rázkódásokat és a legkisebb mozgásokat
100 dB 15 másodpercig, azután automatikus újbóli beélesítés
A lakat zárt állapotban szállítható anélkül, hogy aktiválná a riasztást
Akusztikus és optikai jelzések (többszínű LED) mutatják az elem- és aktivitási állapotot
A csomag két kulcsot tartalmaz, ebből az egyik LED-lámpás kulcs
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•

A csomag tartalmazza az elektronikus egység ellátására szolgáló két AAA szabványelemet

Működés és felhasználás
•
•

Kiváló védelem magas lopáskockázat esetén
Nagyértékű motorkerékpárok védelméhez ajánlott

Ötletek
•
•
•
•
•
•
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti. Ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
A lakat-lánc kombinációk kiváló megoldást jelentenek a motorkerékpárok rögzített tárgyakhoz történő
hozzácsatolásánál
A Loop lánc biztosítja a hosszméret optimális kihasználását
2 az 1-ben zár – a lakat a lánctól függetlenül is használható
Ez a lánc kifejezetten a Detecto 8077 féktárcsazárhoz készült, más zárakkal nem kombinálható
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a lakat-lánc kombináció nem feltétlenül ugyanahhoz a féktárcsához való, mint a
lakat
A brutális feltörési kísérletek csökkentése érdekében érdemes a láncot nem a padlón vagy közvetlenül afölött
elhelyezni
Beélesített állapotban a villogó fénynek plusz visszatartó hatása van

Technische Daten - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 yellow 12KS120 black loop
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

5200 g
yellow/black
sárga, fekete
kulcs
4003318190056
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