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MOCNA OCHRONA MOTOCYKLA
GRANIT™ Sledg 77 to kwintesencja wiedzy firmy ABUS w zakresie bezpieczeństwa. Po założeniu nikt nieupoważniony
nie odjedzie Twoim motocyklem.
Wykonany z hartowanej specjalnej stali sworzeń blokujący o średnicy 13 mm to jasny sygnał dla złodziei. Mechanizm
Sliding w GRANIT™ Sledg 77 blokuje tarczę hamulcową w sposób prosty i zarazem skuteczny. Dzięki wkładce
bębenkowej ABUS XPlus każdy złodziej będzie się męczył w pocie czoła, aby ukraść Twój motocykl metodami na
wytrych.
Bezpieczeństwo innego rodzaju oferuje tak zwany Memory Cable, który informuje kierowcę, aby przed ruszeniem w
drogę zdjąć z koła blokadę GRANIT™ Sledg 77. Gumowa osłona chroni lakierowane powierzchnie podczas zakładania i
zdejmowania blokady oraz zapewnia mocny chwyt.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzpień ryglujący 13 mm ze specjalnej hartowanej stali
Ekstremalnie wysoka odporność na niedozwolone użyczenie pojazdu
Blokuje tarczę hamulcową
Mały, poręczny, bezpieczny
Prosta obsługa dzięki mechanizmowi podobnemu do szuflady
Otworzyć zamek, wysunąć prowadnicę zakończoną trzpieniem blokującym, wprowadzić trzpień w otwór tarczy,
nasunąć korpus na trzpień i zaryglować kluczem. Gotowe
Zamek ABUS XPlus niezwykle odporny na manipulację
Spirala "Memory" zabezpiecza przed uszkodzeniem motocykla
Dwa klucze w zestawie
Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub zamka na ten sam klucz

Użytkowanie
•

Dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży

Zmiany techniczne zastrzeżone. Pomyłki i błędy drukarskie nie są objęte odpowiedzialnością. © ABUS 08/2022

GRANIT™ Sledg XPlus™ 77 web yellow

Seite 2 von 2
•

Zalecany do ochrony cennych pojazdów

Wskazówki
•

To zabezpieczenie może być zamawiane w wersji na jeden klucz z innymi zamkami ABUS
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Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

żółty
yellow
klucz
780 g
4003318487361
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