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Bezpieczny pakiet siły
GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 - szczególne zabezpieczenie dla wyjątkowych motocykli
Zamek posiada wykonany z hartowanej specjalnej stali sworzeń blokujący o grubości 16 mm. Dzięki zintegrowanemu
elektronicznemu systemowi ostrzegawczemu w przypadku manipulacji zamek przez 15 sekund wydaje alarm o mocy
100 dB. Następnie zapięcie GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0 automatycznie uzbraja się ponownie. Zintegrowana
technologia 3D Position Detection reaguje już na najmniejsze ruchy. Wkładka bębenkowa ABUS XPlus utrudnia próby
otwarcia wytrychem.
Klucz z diodą LED i ręczna zasuwka dziurki od klucza do ochrony przed zabrudzeniem i korozją to dopełniające
elementy zapięcia GRANIT™ Detecto XPlus 8008 2.0.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzpień ryglujący 16 mm
Trzpień i pozostałe ważne elementy wykonane ze specjalnej hartowanej stali
Funkcja alarmu minimum 100 dB przez 15 sekund po czym automatyczne ponowne uzbrojenie
Detekcja ruchu 3D - wyczuwa wstrząsy i najmniejsze poruszenie w trzech płaszczyznach i wzbudza alarm
Sygnały akustyczne informują o stanie baterii i statusie uzbrojenia
Zamek ABUS XPlus najbardziej skuteczny przeciw manipulacji
Dwa klucze w zestawie - jeden z LED
Osłonka na otwór klucza chroni przed zabrudzeniem i korozją
Karta kodowa ABUS do dorabiania kluczy

Użytkowanie
•
•

Bardzo dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
Zalecany do zabezpieczania drogich pojazdów

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 05/2022
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Wskazówki
•
•
•
•
•

To zabezpieczenie może być zamówione na ten sam klucz z innymi zabezpieczeniami dla wygody użytkowania
Standardowa bateria CR2 znajduje się w opakowaniu
Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenie, przez co bardzo wygodne w transporcie
Podczas długotrwałego parkowania zaleca się przypiąć pojazd do słupa lub innego elementu architektury
Dzięli sensorom 3D motocyklista jest ostrzegany o założonej blokadzie przy próbie ruszenie z miejsca

Technical Data - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8008 2.0
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

czarny
grey
klucz
1200 g
4003318792700
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