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STARKT MULTISKYDD
ABUS lås-kedje-kombinationen GRANIT™ Detecto XPlus 8077 Yellow 12KS Black Loop har, förutom motståndskraftig
låsteknik, även ett innovativt larmsystem.
8077 Yellow 12KS120 Black Loop är utrustad med många hinder för tjuvar: Upp till 13,5 mm tjockt specialhärdat stål (vid
bulten). En kedja för att låsa fast cykeln i ett fast föremål. En manipulationsskyddad ABUS XPlus-cylinder. Och en
larmanordning som avger en stark ljudsignal vid obehöriga angrepp på din motorcykel.
När det är aktiverat visar GRANIT™ Detecto XPlus 8077 Yellow 12KS Black Loop med en rött blinkande lysdiod direkt för
tjuvar att de bör lämna din motorcykel i fred. Och om det är bråttom eller det inte finns något föremål att låsa fast
motorcykeln i kan du använda låset som klassiskt bromsskivelås.

Tekniker
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 mm kedja (Loop) med textilslang som skydd mot lackskador
Kedjan, 13,5 mm bulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
3D Position Detection - registrerar skakningar och minmala rörelser
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering.
Låset kan transporteras i låst 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
ABUS Code Card för kopierade nycklar och reservnycklar
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•

Två AAA-standardbatterier för matning av elektronikenheten medföljer

Användning
•
•

Mycket effektivt skydd vid hög stöldrisk
Rekommenderas för att låsa dyra motorcyklar

Tips
•
•
•
•
•
•
•
•

Det här låset kan beställas tillsammans med andra för lika låsning. Det innebär att en nyckel passar till flera lås
resp. en låsning
Kombinationer av lås och kedjor är en mycket bra lösning för att låsa fast motorycklar i fasta föremål
Loop-kedjan gör det möjligt att utnyttja längden optimalt
2 i 1-lås - låset kan även användas separat från kedjan
Den här kedjan är speciellt anpassad för bromsskivslåset Detecto 8077 och kan inte kombineras med andra lås
Observera att lås-/kedjekombinationen inte automatiskt passar i samma bromsskivor som det separata låset
För att minska risken för våldsamma uppbrytningsförsök, bör kedjan inte läggas på eller nära golvet
I aktiverat läge har den blinkande röda varningslampan även en avskräckande effekt

Tekniska data - GRANIT™ Detecto XPlus™ 8077 yellow 12KS120 black loop
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

yellow/black
gul, svart
nyckel
5200 g
4003318190056
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