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Flexibele beveiliging voor onderweg
Of het nu gaat om een korte plezierrit, een lange reis of een alledaagse korte afstand: Als de motor uit is, gaat de
helm af. Dan is veilige opslag vereist.
De ABUS Cobra-staalkabel zorgt ervoor dat uw helm en accessoires bij terugkomst betrouwbaar op u wachten waar u
ze nodig heeft: op uw bike. De twee lusuiteinden zijn praktisch, u trekt er gewoon uw motorslot door - klaar. Dankzij
de duurzame plastic coating komen er geen krassen op het lakwerk van uw machine. Overigens: De ABUS Cobra is
verkrijgbaar in verschillende sterktes en lengtes. U kunt en wilt uw helm niet altijd bij u hebben zodra u uw
motorfiets hebt geparkeerd. Met de Cobra-staalkabel van ABUS kunt u gebruik maken van een oplossing die even
eenvoudig als doeltreffend is. U moet uw motor sowieso op slot zetten. Er is nauwelijks extra inspanning nodig om
uw slot nog even door de lussen van de Cobra te trekken. U kunt de lengte van de beveiligingskabel kiezen naar
gelang uw behoeften. De ABUS Cobra is ook geschikt voor vele andere beveiligingsdoeleinden - zowel thuis als
onderweg.

Technologieën
•
•

Hoge kwaliteit stalen kabel met aan beide uiteinden een oog
Kunststof coating beschermt frame tegen beschadigingen

Gebruik en bediening
•
•

Extra beveilingskabel voor het vastzetten van verschillende onderdelen
Veelzijdige gebruiksmogelijkheden rondom tuin, huis, vrijetijd en werk

Tips
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•
•
•

De Cobra Loop kabel is uitstekend te combineren met ABUS beugel- en hangsloten
Kabelsloten kenmerken zich door hun flexibiliteit en lichte gewicht
Deze kabel is in verschillende lengtes en diameters verkrijgbaar

Technical Data - Cobra™ 10/200 lime
Gewicht
Kleurontwerp
kleur
EAN

430 g
lime
limoen
4003318526541
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