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CYKELSÄKERHET PÅ HÖG NIVÅ
BORDO GRANIT™ 6500KA säkrar din cykel på bästa sätt: med ett känsligt larmsystem, starka stålstavar och en inbyggd
XPlus precisionsskivdiskcylinder.
Det är inte för inte som det vikbara låset har ABUS höga säkerhetsnivå 15. De 5,5 mm tjocka stavarna av specialhärdat
stål sitter ihop med speciella nitar. Den så kallade ABUS Link Protecion Shield säkerställer att nitarna fungerar som en
robust skyddande sköld mot sågangrepp. De bidrar också till låsets flexibilitet. ABUS XPlus-cylindern ökar säkerheten
genom att erbjuda högsta möjliga skydd mot manipuleringsförsök, t.ex. dyrkning.
BORDO™ 6500KA är dessutom ett larmlås som utlöser en 100 dB stark varningston om det sätts i rörelse. Men tack vare
det intelligenta ABUS larmsystemet behöver dina grannar inte misströsta vid återkommande falsklarm. Det fulla
larmet aktiveras endast vid en misstänkt attack - oavsiktliga stötar och rörelser utlöser endast en kort varning på
5 sekunder.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•

5,5 mm tjocka stavar med extra mjukt överdrag för att förhindra lackskador
Stavarna och huset är tillverkade av specialhärdat stål
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder och därefter aktiveras den på nytt
3-D positionslarmdetektering – upptäcker stötar och rörelser i alla riktningar
Smart larm – låset avger endast en kort varningston vid små och korta stötar, t.ex. om en fotboll träffar cykeln
ABUS Link Protection Shield för högt skydd mot attacker mot gångjärnen
inkl. hållare (SH)
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•
•
•
•
•
•

ABUS XPlus cylinder för extremt högt skydd mot manipulation, t.ex. dyrkning
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av ljudsignaler
Transportläge – för inte in låsstaven helt och hållet så är larmet inaktivt
Larmläge – för in låsstaven helt så aktiveras larmet efter låsning
Högtalare med liten angreppsyta – skyddad bakom låsstaven
Inkl. SH-låsfäste för transport på cykeln

Funktion och användning
•
•

Mycket bra skydd vid hög stöldrisk
Rekommenderas för att säkra kvalitetscyklar

Technical Data - BORDO™ GRANIT 6500KA/90 black SH
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