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Omprövad säkerhet
ABUS bromsskivelås GRANIT™ Detecto XPlus 8077 sätter nya standarder vad gäller kvalitet, skydd och komfort.
Det börjar med rätt material. I det här fallet tåligt, härdat specialstål i låsbultar, hus och bärande delar i
låsmekanismen. Den monterade ABUS XPlus-cylindern har optimerats för att kunna stå emot manipulation, t.ex.
dyrkningsförsök.
Även elektroniskt spelar GRANIT™ Detecto XPlus 8077 i högsta ligan. Larmfunktionen med 3D Position Detection är
väldigt känslig och reagerar genom att avge en 100 dB stark signal vid uppbrytningsförsök. Samtidigt vet ett
automatisk bromsskiveidentifieringssystem om låset är fastlåst på din motorcykel eller inte. Därför går det att
bekvämt transportera GRANIT™ Detecto XPlus 8077 när det är låst utan att larmet går. Och olikfärgade lysdioder
informerar överskådligt om låsets aktivitets- och batteristatus.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•

13,5 mm låsbulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
3D Position Detection - registrerar skakningar och minmala rörelser i alla tre dimensioner och utlöser larmet
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering.
Tack vare det automatiska detektionssystemet för bromsskivor kan låset transporteras i stängt läge utan att larmet
aktiveras
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av olika akustiska och visuella signaler (flerfärgad LED)
ABUS XPlus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
Två AAA-standardbatterier medföljer

Funktion och användning
•
•

Effektivt skydd där stöldrisken är hög
Rekommenderas för att låsa dyra motorcyklar
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Tips
•
•
•
•
•

Det här låset kan beställas tillsammans med andra lås. Det innebär att en nyckel passar till flera lås (lika låsning).
Bromsskivelås är den mest kompakta typen av motorcykellås och är därigenom lätta att transportera
För att öka säkerheten bör motorcykeln även låsas vid ett fast föremål vid längre parkering
Tack vare 3D Detection System varnas motorcykelåkaren om motorcykeln flyttas från stativet när låset sitter kvar på
bromsskivan
I aktiverat läge har den blinkande röda varningslampan även en avskräckande effekt

Technical Data - GRANIT™ Detecto XPlus 8077 blue
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

blue
blå
nyckel
940 g
4003318718045
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