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STARKT SKYDD TILL DIN MOTORCYKEL
GRANIT™ Sledg 77 är essensen av ABUS säkerhets-know-how i fast form. När du har satt fast det kan ingen obehörig
köra iväg med din motorcykel utan vidare.
Den 13 mm tjocka låsbulten av härdat specialstål skickar en klar och tydlig signal till tjuvar. En sliding-mekanism i
GRANIT™ Sledg 77 spärrar bromsskivan lika enkelt som effektivt. Den som försöker ge sig på din motorcykel genom att
dyrka upp låset kommer snart att bli frustrerad tack vare ABUS XPlus-låscylinder.
En annan typ av säkerhet ger memory-kabeln som påminner dig om att ta bort GRANIT™ Sledg 77 innan du kör iväg.
Gummihöljet skyddar lacken vid påsättning och avtagning och ger ett behagligt grepp.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 mm låsbult tillverkad av härdat specialstål
Mycket effektivt skydd mot obehörig användning
Låser bromsskivan
Liten, lättanvänt, kompakt och säkert
Enkelt att använda tack vare glidmekanismen
Öppna låset, låt sliden glida ut med låsbulten, styr bulten genom bromsskivan från insidan, tryck låshöljet mot
bulten och lås med nyckeln
ABUS XPlus låscylinder ger maximalt skydd mot påverkan
Skyddande gummibeläggning med glidskydd
Minneskabel ingår – för att påminna dig om låset innan du ger dig iväg

Funktion och användning
•
•

Effektivt skydd i situationer med hög stöldrisk
Rekommenderas som skydd för dyra motorcyklar

Tips
•

Det går att beställa flera lås/låsmekanismer som kan öppnas med en och samma nyckel
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Technical Data - GRANIT™ Sledg 77 web orange
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

orange
orange
nyckel
780 g
4003318875618
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