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STABIL ÉS RUGALMAS EXTRAMÉRET
Zárjon kényelmesen egy vagy több kerékpárt fix tárgyakhoz.
Plusz 30 cm hossz, még nagyobb rugalmasság: a BORDO™ Big 6000 hajtogatható lakat lehetőséget biztosít arra, hogy
még kényelmesebben hozzá- vagy összezárjon egy vagy több kerékpárt. Az ABUS klasszikus minden egyéb tekintetben
rendelkezik a megszokott előnyökkel: az ellenállóság, a rugalmasság és a minimalizált szállítási méret optimális
kombinációjával. Bízzon meg a feltörésnek ellenálló ABUS „Plus” tárcsás zárbetétben és a speciálisan edzett acélból
készült, 5 mm vastag összehajtogatható rudakban, melyeket speciális szegecsek kötnek össze. A puha,
kétkomponensű borítás megóvja kerékpárja lakkrétegét a karcolódástól. Nagyon kényelmes: a BORDO™ Big 6000
hajtogatható lakat kódolt kulccsal kapható. Ez azt jelenti, hogy a többi ABUS zárral azonosan záródó kivitelben is
megrendelheti a zárat.

Technológiák
•
•
•
•

5 mm vastag rudak különösen puha, 2 komponensű borítással a lakkozott felületek védelme érdekében
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
A rudak összekötése speciális szegecsekkel
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez

Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
Jó minőségű 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
A 120 cm-es hossz lehetőséget nyújt egy vagy több kerékpár rögzített tárgyakhoz történő kényelmes
hozzácsatolásához

Technische Daten - BORDO™ Big 6000/120 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

1420 g
black
fekete
kulcs
4003318780738

A műszaki változtatások joga fenntartva. A tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. © ABUS 06/2022

