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A RUGALMAS VÉDELEM
A GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini igen kis méreteivel védi kerékpárját - elvégre a tárolóhely korlátozott.
Meglepő, hogy a GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini mini változatánál mi minden belefér a biztonságot illetően: 11 mm
vastag edzett acélkengyel, kettős kengyelreteszelés, manipuláció elleni védelemmel ellátott ABUS Plus zárbetét stb.
Mindez a bevált ABUS minőségbe integrálva.
Az oldalsó gumibetéteknek köszönhetően a GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini kis mérete ellenére különösen kézreálló.
A memóriacsipesz pedig megvédi Önt attól, hogy csak úgy elinduljon a GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini féktárcsazár
levétele nélkül.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

11 mm-es lakatkengyel kengyelvédelemmel (Pro-Version esetén 13 mm)
A kengyel kettős reteszelése a lakattestben
A kengyel, a burkolatban lévő hüvelyek, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan
edzett acélból készülnek
Kiváló tapadás az oldalsó gumibetéteknek köszönhetően
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez
A csomag két kulcsot tartalmaz
A csomag tartalmaz egy Memória kábelt, amely segíti megakadályozni a lezárt motorkerékpárral való véletlen
elindulást
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Működés és felhasználás
•
•

Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
Őrzött parkolókban vagy rövid parkolási idő esetén ajánlott

Ötletek
•
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti. Ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
Hosszabb parkolási idő esetén a biztonság növelése érdekében célszerű a motorkerékpárt kiegészítő lakattal egy
rögzített tárgyhoz is hozzácsatolni
Ez a lakat egy rövidebb kivitelű „Mini” változatban is kapható
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