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NAJWYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO ABUS
Dzięki naszemu zapięciu BORDO GRANIT™ 6500K złodzieje trafiają na granit ABUS.
Nawet przed zmasowanymi atakami jesteś chroniony w najlepszy możliwy sposób dzięki wykonanym ze specjalnie
hartowanej stali sztabom o grubości 5,5 mm i zintegrowanym specjalnym nitom. Innowacyjna osłona ABUS
Link-Protection-Shield zapewnia tym nitom zarówno elastyczność, jak i ekstremalną wytrzymałość na użycie piły.
Ponadto precyzyjna wkładka dyskowa ABUS XPlus oferuje najwyższą możliwą ochronę przed próbami manipulacji. To
zapięcie rowerowe jest nie tylko bardzo wytrzymałe, ale również i łatwe w użyciu. Dzięki dobremu mechanizmowi
ryglującemu można je zamykać i otwierać wyjątkowo sprawnie. Jeszcze większy komfort obsługi zapewnia praktyczny,
podświetlany klucz. Pozwala on na łatwe blokowanie i odblokowanie składanego zapięcia nawet w ciemności.
Dzięki temu bezkonkurencyjnemu połączeniu zapięcie składane BORDO GRANIT™ 6500K uzyskało 15 poziom w systemie
zabezpieczeń ABUS.

Technologie
•
•
•
•
•
•

Sztaby o grubości 5,5 mm z dodatkową miękką osłoną chroniącą przed uszkodzeniem lakieru
Sztaby, obudowa oraz części nośne mechanizmu ryglującego wykonane są ze specjalnie hartowanej stali
ABUS Link-Protection-Shield oferuje wysoką ochronę na przegubach
Wkładka ABUS XPlus dla wyjątkowo wysokiej ochrony przed manipulacją, np. przy użyciu wytrychu
Ten zamek może zostać produkowany z kluczem pasującym do wielu innych zamków
W komplecie uchwyt na zapięcie SH do transportu na rowerze
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Użytkowanie
•
•

Bardzo dobra ochrona przy wysokim ryzyku kradzieży
Zalecane do zabezpieczania pojazdów dwukołowych o dużej wartości

Wskazówki
•
•

Ten zamek można zamawiać pod jeden klucz, a to oznacza kilka zamków pasujących do jednego klucza lub
jednego zamknięcia
Rodzina BORDO™: idealne połączenie odporności, bezpieczeństwa, elastyczności i wymiarów transportowych

Technical Data - BORDO GRANIT™ XPlus™ 6500K/90 black SH
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Typ wkładki
Waga
EAN

czarny
black
klucz
XPlus™
1670 g
4003318614989
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