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ELASTYCZNY DOZORCA
Blokada tarczy hamulcowej GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini skutecznie zabezpieczy Twój motocykl pomimo swoich
niewielkich rozmiarów.
To niesamowite, jak wysoki poziom bezpieczeństwa może zapewnić tak niewielka blokada GRANIT™ Quick 37/60 Maxi
+ Mini Hartowany stalowy pałąk o średnicy 11mm, podwójna blokada pałąka, wkładka bębenkowa ABUS Plus z
ochroną przed manipulacją... Wszystko w sprawdzonej jakości ABUS.
Dzięki bocznym gumowym nakładkom blokada GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini, mimo niewielkich rozmiarów,
dobrze leży w dłoni. Dodatkowo zaczep Memory chroni przed ruszeniem bez zdjęcia blokady GRANIT™ Quick 37/60
Maxi + Mini z tarczy hamulcowej.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarzmo 11 mm z osłoną (13 mm w wersji Pro)
Obustronne ryglowanie hartowanymi kulkami wytrzymuje 6 ton na rozrywanie
Extra hartowana stal na korpus i trzpień
Ergonomiczny kształt z gumowanymi powierzchniami do trzymania
Zamek ABUS-Plus doskonale chroniący przed manipulacją
Dwa klucze są dostarczone w zestawie
Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub zamka na ten sam klucz
Memory Clip przypomina o zdjęciu blokady przed uruchomieniem pojazdu
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Użycie i zastosowanie
•
•

Dobra ochrona w miejscach o przeciętnym ryzyku kradzieży
Zalecany do parkingów strzeżonych i na krótkie postoje

Wskazówki
•
•
•

To zabezpieczenie rowerowe może być zamówione z innymi zabezpieczeniami o takim samym kluczu dla wygody
użytkownika
Na czas dłuższego postoju zaleca się dodatkowo przypiąć pojazd do stałego elementu architektury
Blokada ta dostępna jest również w wersji "Mini"

Dane techniczne - GRANIT™ Quick 37/60HB70 Maxi Pro yellow
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

żółty
yellow
klucz
665 g
4003318569104
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