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SZYBKA I DOBRA OCHRONA
Blokada ABUS GRANIT™ Quick 37/60 nadaje się do szybkiego zastosowania. Pomaga w tym uchwyt SH37 do
praktycznego montażu na zewnątrz.
11-milimetrowe jarzmo jest podwójnie blokowane w korpusie kłódki. Zarówno kabłąk, jak i korpus oraz elementy
nośne mechanizmu blokującego zapięcia GRANIT™ Quick 37/60 wykonano ze specjalnej stali hartowanej. Próby
otwarcia wytrychem już na starcie są skazane na porażkę, ponieważ wkładka bębenkowa ABUS Plus posiada
wyjątkowe zabezpieczenie przed manipulacją.
Blokada ABUS GRANIT™ Quick 37/60 posiada także praktyczne akcesoria. A zaczep Memory przypomina o konieczności
zdjęcia blokady GRANIT™ Quick 37/60 przed ruszeniem.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Jarzmo 11 mm z osłoną
Obustronne ryglowanie hartowanymi kulkami wytrzymuje 6 ton na rozrywanie
Extra hartowana stal na korpus i trzpień
Zamek ABUS-Plus doskonale chroniący przed manipulacją
Dwa klucze są dostarczone w zestawie
Osłona na otwór klucza chroni zamek przed zabrudzeniem i korozją
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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Użytkowanie
•
•
•
•

Bardzo skutecznie chroni motocykl przed kradzieżą
Zalecana na parkingach strzeżonych i na krótkotrwałe postoje
Niewielka, poręczna, kompaktowa, bezpieczna
Blokuje tarczę hamulcową

Wskazówki
•
•
•

To zabezpieczenie 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
Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenia a przez to najwygodniejsze w transporcie

Technical Data - GRANIT™ Quick 37/60HB70 yellow C/SB
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

żółty
Yellow
klucz
1020 g
4003318009037
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