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STABILITETEN HOS ETT BYGELLÅS KOMBINERAT MED FLEXIBILITETEN HOS ETT VAJERLÅS
Lita på kvaliteten hos klassikern. Det vikbara låset BORDO™ 6000 ger bra stöldskydd och är lätt att hantera.
Sex 5 mm tjocka, vikbara stålstavar som är sammansatta med specialnitar och fälls ihop som en tumstock - så ser det
vikbara låset BORDO™ 6000 ut. Idén är inte ny; låsen i BORDO™-familjen från ABUS har blivit riktiga klassiker och
deras funktion är oöverträffad. Tillverkade av specialhärdat stål ger stavarna och huset högt motstånd och samtidigt
gör viktekniken BORDO™ 6000 mycket flexibelt. ABUS Plus-kvalitetscylindern ger dessutom bra skydd mot exempelvis
dyrkning. Ett mjukt 2-komponentshölje skyddar din cykels lack. Kvaliteten ”Made in Germany” hos det vikbara låset
BORDO™ 6000 har fastställts internationellt, bl.a. av testinstitut i Ryssland, Danmark och Storbritannien.

Tekniker
•
•
•
•

5 mm stänger med extra mjukt dubbelt hölje för att undvika skador på lacken
Stängerna och höljet är tillverkade av specialhärdat stål
Stängerna är sammanlänkade med specialnitar
ABUS Plus cylinder för ett effektivt skydd mot påverkan, t.ex. dyrkning

Funktion och användning
•
•
•

Utmärkt skydd i situationer med en medelhög stöldrisk
Lämpar sig perfekt för att skydda dyra cyklar
Ju längre kedjan är desto lättare är det att låsa fast cykeln i ett fast föremål

Tips
•

Det här låset kan beställas tillsammans med andra lås med samma låsning som alla går att använda med en och
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•

samma nyckel eller låsmetod
BORDO™-familjen: Perfekt kombination av hållbarhet, flexibilitet, vikt och transportmått

Technical Data - BORDO™ 6000/90 black SH
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1200 g
4003318729836
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