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Bromsskivelås med larm
ABUS bromsskivelås Detecto 7000 RS1 skyddar din motorcykel med härdat stål och en 100 dB stark larmsignal.
Och tack vare 3D Position Detection aktiveras larmet i 15 sekunder vid skakningar och små rörelser. När de 15
sekunderna har gått återställs Detecto 7000 RS1 automatiskt och kan aktiveras igen.
Även när det kommer till motståndskraft visar Detecto 7000 RS1 vad det går för. Bult, hus och bärande delar i den inre
mekaniken är tillverkade av specialhärdat stål. Låset har en ABUS Extra-Classe-cylinder med kodad vändbar nyckel.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3x5 mm låsbult
Bulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering
3D Position Detection - registrerar skakningar och minmala rörelser i alla tre dimensioner och utlöser larmet
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av akustiska och visuella signaler (treflerfärgad LED)
Enhandsmanövrering genom patenterat ”Snap'n Go”-system - låset låses automatiskt när det trycks fast på
bromsskivan
ABUS Extra-Classe-cylinder med kodad vändbar nyckel
Två nycklar medföljer
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion

Funktion och användning
•
•

Effektivt skydd i situationer med medelhög stöldrisk
Rekommenderas för användning på övervakade parkeringsplatser eller vid korttidsparkering

Tips
•
•

Batterier (AAA Micro) medföljer
För att öka säkerheten bör motorcykeln låsas fast i ett fast föremål med ett extra lås vid längre parkering
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Technical Data - Detecto 7000 RS1 sonic red
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

röd
nyckel
580 g
4003318690648_
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