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HÖGSÄKERHETSLÅS AV HÖGSTA KLASS
Det vikbara låset BORDO GRANIT XPlus™ 6500 är ett lås som kännetecknas av superlativer och står emot även riktigt
hårda attacker.
BORDO GRANIT XPlus™ 6500 heter det vikbara låset som ger cykeltjuvar gråa hår - de stöter på ”Granit” från ABUS. De
5,5 mm tjocka länkarna av specialhärdat stål som är sammanlänkade med specialnitar skyddar även mot massiva
attacker. Den så kallade ABUS Link-Protection-Shield gör de här nitarna både flexibla och extremt tåliga mot attacker
med såg. Även den dyrkningståliga precisionsskivcylindern ABUS XPlus visar vad den går för och garanterar högsta
möjliga skydd vid manipuleringsförsök. Den här kombinationen gör att det vikbara låset BORDO GRANIT XPlus™ 6500
hamnar på 15 poäng i bedömningen av ABUS säkerhetsnivå och får därigenom den högsta säkerhetsklassningen.

Tekniker
•
•
•
•
•

5,5 mm tjocka stavar med extra mjukt tvåkomponentsöverdrag som skydd mot lackskador
Silikonöverdrag för låskistan med Soft-Touch egenskaper som harmonierar färgmässigt
ABUS Link-Protection-Shield ger lederna ett effektivt sågskydd
Stavarna, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS XPlus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar

Användning
•
•

Effektivt skydd där stöldrisken är hög
Lämpar sig perfekt för att skydda värdefulla cyklar

Tips
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•
•
•

Det här låset kan beställas tillsammans med andra lås. Det innebär att en nyckel passar till flera lås (lika låsning).
Bordo-serien: Perfekt kombination av motståndskraft, flexibilitet, vikt och transportmått
BORDO™-serien: kombinerar flexibilitet och styrka med låg vikt och en kompakt konstruktion

Tekniska data - BORDO GRANIT™ XPlus™ 6500/85 black SH
Cylindertyp
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

XPlus™
black
svart
nyckel
1760 g
4003318780684
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