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FOKUS PÅ SÄKERHET, HANTERING OCH FLEXIBILITET
Lita på kvaliteten hos klassikern. Det vikbara låset BORDO™ 6000K ger bra stöldskydd och är lätt att använda.
Sex 5mm tjocka, vikbara stålstavar som sitter ihop med specialnitar och fälls ihop som en tumstock - så ser det
vikbara låset BORDO 6000K ut. Idén är inte ny; låsen i Bordo familjen från ABUS har blivit riktiga klassiker och deras
funktion är oöverträffad. Detta är en variant som kan öppnas med nyckel. Detta signaleras också av K:et för ”Key” i
produktnamnet.
Specialhärdat stål gör stavarna och höljet motståndskraftiga. Samtidigt ger den högkvalitativa ABUS XPlus cylindern
bra skydd mot exempelvis dyrkning. Överdraget skyddar mjukt och samtidigt motståndskraftigt mot repor på cykeln.
Det gör också att låset är lätt att greppa. ”Made in Germany” leder till internationella utmärkelser.

Tekniker
•
•
•
•
•

5 mm tjocka stavar med extra mjukt och samtidigt motståndskraftigt överdrag för att förhindra lackskador
Stavarna och höljet är tillverkade av specialhärdat stål
Stavarna sitter ihop med specialnitar
ABUS XPlus cylinder för extremt gott skydd mot manipulation, t.ex. dyrkning
SH-hållare ingår

Funktion och användning
•
•

Utmärkt skydd vid medelhög stöldrisk
Rekommenderas för att hålla bra cyklar säkra
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•

Ju längre den är, desto enklare fastsättning i ett fast föremål

Tips
•
•

Du kan beställa det här låset med lika låsning, vilket innebär att flera lås har samma låsning och kan öppnas med
samma nyckel
BORDO™ familjen: idealisk kombination av motståndskraft, säkerhet, flexibilitet och transportmått

Technical Data - BORDO™ Big 6000K/120 black SH
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1546 g
4003318620911
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