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Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 mm stark kedja med ögla och tygöverdrag för att förhindra skador på motorcykelns lackering
Kedjan, 16 mm bulten, låskroppen samt stödelementen i låsningsmekanismen är gjorda av speciellt härdat stål
Larmfunktion utifrån ABUS 3D-detektionssystemet, vilket innebär att varje rörelse registreras
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering.
Låsen kan transporteras i låst tillstånd utan aktiverat detektionssystem tack vare det automatiska
bromsskyddsigenkänningssystemet
Olika akustiska signaler informerar om batteri och aktiveringsstatus
ABUS XPlus-cylinder för högsta skydd mot manipuleringar, t.ex. dyrkning
Två nycklar levereras med låset, en med LED belysning
ABUS nyckelkod kort för tilläggs eller ersättningsnycklar
Ett CR2-batteri för larmfunktionen ingår

Funktion och användning
•
•

Mycket gott skydd vid risk för stor stöld
Rekommenderas för att säkra värdefulla motorcyklar

Tips
•
•
•
•
•
•
•

Denna lås kan beställas som Key Alike. Detta innebär att flera lås kan matchas med en nyckel
Lås/kedja kombinationer är en mycket bra lösning för att låsa en motorcykel till ett fast föremål
Kedjans ögla tillåter en mycket effektiv användning av kättinglängden
Mycket praktisk användning eftersom endast den ena änden av kedjan måste vara låst
Två i ett lås vilket innebär att bromsskivelåset även kan användas utan kedjan
Kedjan har en speciell ändlänk och kan endast användas i kombination med bromsskivelåset Detecto 8008
Observera att kedjekombinationen inte nödvändigtvis passar på samma bromsskivor som låset ensamt
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•

För att begränsa möjligheterna till brutala attacker är det rekommenderat att undvika att kedjan ligger på eller
hänger nära marken

Technical Data - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8008/12KS120 Black Loop
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
4120 g
4003318766992
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