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Nowa definicja bezpieczeństwa
Blokada tarczy hamulcowej GRANIT™ Detecto XPlus 8077 firmy ABUS ustanawia nowe standardy w kwestii jakości,
ochrony i komfortu.
Wszytko zaczyna się od odpowiedniego materiału. W tym przypadku wytrzymała, hartowana specjalne stal, z które
wykonano sworzeń blokujący, obudowę i elementy nośne mechanizmu blokującego. Zamontowana wkładka
bębenkowa ABUS Plus jest zabezpieczona przed manipulacjami, np. przy użyciu wytrychu.
Także w kwestii elektroniki zapięcie GRANIT™ Detecto XPlus 8077 gra w pierwszej lidze. Funkcja alarmu 3D Position
Detection czule reaguje na ruch, a próby otwarcia sygnalizuje z mocą 100 dB. Przy tym automatyczny system
rozpoznawania tarczy hamulcowej wie dokładnie, czy zabezpieczenie jest lub nie jest zamontowane na tarczy. W ten
sposób można wygodnie transportować GRANIT™ Detecto XPlus 8077 w stanie zamkniętym bez wywalania alarmu.
Różnokolorowe diody LED informują o statucie aktywności i stanie baterii.

Technologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Trzpień 13,5 mm, korpus i ważne elementy wykonane z hartowanej stali
3D-Position-Detection - wyczuwa najmniejsze poruszenie w dowolnym kierunku i wzbudza alarm
Funkcja alarmu minimum 100 dB przez 15 sek. po czym ponowne uzbrojenie
Dzięki systemowi automatycznego wykrywania tarczy hamulcowej można przewozić blokadę w stanie zamkniętym
bez włączania się alarmu
Sygnały akustyczne i optyczne (LED w różnych kolorach) informują o stanie baterii i uzbrojenia
Zamek ABUS XPlus zapewnia najwyższą ochronę przed manipulacją
Dwa klucze w zestawie, w tym jeden ze świecącą diodą LED ułatwiającą otwieranie w ciemności
Dwie bateria AAA w zestawie

Użytkowanie
•

Bardzo dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
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•

Zalecana do zabezpieczania cennych pojazdów

Wskazówki
•
•
•
•
•
•

To zabezpieczenie może być zamówione z innymi zabezpieczeniami o takim samym kluczu dla wygody
użytkownika
Blokady tarcz hamulcowych to najbardziej kompaktowe zabezpieczenia, a przez to najwygodniejsze w transporcie.
Na czas dłuższego postoju zaleca się dodatkowo przypiąć pojazd do stałego elementu architektury
Dzięki czujce 3D motocyklista jest ostrzegany o konieczności zdjęcia blokady podczas przygotowywania się do
jazdy.
Czerwona dioda informująca o uzbrojeniu działa dodatkowo odstraszająco
Blokada ta jest dostępna również w komplecie z łańcuchem

Technical Data - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 red
Kolor fasety
Kolory
Typ blokowania
Waga
EAN

czerwony
red
klucz
940 g
4003318704406
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