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BEKVÄMT GRUNDSKYDD
Ramlåset PRO SHIELD XPLUS™ 5955 erbjuder alla bekvämligheter som kommer med ett ramlås.
Med ramlåset får du, förutom vårt XPlus-nyckelsystem med lika låsning, även andra fördelar för att stöldskydda din
cykel. Den 8,5 mm tjocka låsbygeln av härdat stål ger ett bra grundskydd vid medelhög stöldrisk. Dessutom har
cykellåset en ytterligare låsmekanism. Det går enkelt att ansluta ytterligare tillbehör till detta, t.ex. ABUS
ramlåskätting 6KS/85 eller 6KS/100. Med kodkortet kan du låta tillverka andra lås som får samma nyckel som ramlåset
PRO SHIELD XPLUS™ 5955. Fördelen är att du bara behöver en nyckel till alla lås.
Bestäm själv om du vill ha NR- eller R-versionen av låset. Hos ramlås som har ett R i produktnamnet går det inte att
dra ut nyckeln när låset är öppet. Den sitter på plats och du behöver inte packa undan den när du cyklar. De som
föredrar att dra ut nyckeln kan välja NR-versionen.

Tekniker
•
•
•
•
•

8,5 mm tjock låsbygel
Bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
Låsmekanism för enkel anslutning av tillbehör i låshöljet
ABUS XPlus cylinder för extremt högt skydd mot manipulation, t.ex. dyrkning
Med version R sitter nyckeln kvar i cylindern när låset är öppet. Med version NR kan nyckeln dras ut

Funktion och användning
•

Ramlås installeras permanent på cykeln och fungerar som praktisk startspärr

Tips
•

Ramlås är ett enkelt och snabbt sätt att skydda cyklar mot obehörig användning
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•

Vi rekommenderar att man även använder ett ytterligare lås, särskilt för att låsa fast cykeln i ett fast föremål

Technical Data - PRO SHIELD XPlus™ 5955 NR black + 6KS/85 + ST 5950 XPlus
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1500 g
4003318690860
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