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AZ U-LAKAT STABILITÁSA A KÁBELZÁR RUGALMASSÁGÁVAL KOMBINÁLVA
Bízzon a klasszikusok minőségében: a BORDO™ 6000 hajtogatható lakat megfelelő lopás elleni védelmet nyújt
egyszerű kezelhetőség mellett.
Hat darab 5 mm vastag hajtogatható acélrúd, speciális szegecsekkel összekötve, colstokként összecsukható módon: ez
a BORDO™ 6000 hajtogatható lakat. Az ötlet nem új, az ABUS BORDO™ család lakatjai igazi klasszikusoknak
számítanak, de funkcionalitásuk még mindig felülmúlhatatlan. A speciálisan edzett acélból készült rudak és a ház
rendkívül ellenállóak, ráadásul a hajtogatós technika nagyfokú rugalmasságot is ad a BORDO™ 6000 lakatnak. A
kiváló minőségű ABUS Plus zárbetét pedig magas szintű védelemről gondoskodik, pl. a feltöréssel szemben. A
kétkomponensű borítás megvédi kerékpárja lakkrétegét. A BORDO™ 6000 hajtogatható lakat „Made in Germany”
minősége nemzetközileg - többek között orosz, dán és brit tesztintézetek által - kitüntetett.

Technológiák
•
•
•
•

5 mm vastag rudak különösen puha, 2 komponensű borítással a lakkozott felületek védelme érdekében
A rudak és a ház speciálisan edzett acélból készülnek
A rudak összekötése speciális szegecsekkel
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez

Működés és felhasználás
•
•
•

Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
Jó minőségű kétkerekűek védelméhez ajánlott
Minél nagyobb a hosszméret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás
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Ötletek
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti, ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
Bordo család: Az ellenállóság, a rugalmasság, a tömeg és a szállítási méret ideális kombinációja

Technische Daten - BORDO™ 6000/90 black SH
Súly
design szín
fazetta szín
hengerzár típusa
zárás típusa
EAN

1200 g
black
fekete
Plus
kulcs
4003318729836
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