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GYORS ÉS JÓL VÉDETT
Az ABUS GRANIT™ Quick 37/60 rögtön kéznél van. Erről gondoskodik a praktikus külső felszereléshez való SH 37 tartó.
A 11 mm-es lakat kengyel a lakattestben duplán van reteszelve. Mind a GRANIT™ Quick 37/60 kengyele, mind a háza és
a reteszelő mechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek. A feltörési kísérletek nem sok jóval
kecsegtetnek, mivel az ABUS Plus hengerzár kifejezetten a manipuláció ellen készült.
A GRANIT™ Quick 37/60 tartozékai sem vallanak szégyent:. Egy memória csipesz pedig emlékezteti arra, hogy a
GRANIT™ Quick 37/60 zárat le kell venni, mielőtt elindulna.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

11 mm-es kengyel kengyelvédővel
A kengyel kettős reteszelése a lakattestben
A kengyel, a kengyelvédő, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból
készülnek
ABUS Plus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni fokozott védelemhez
A csomag két kulcsot tartalmaz
A kulcslyuk fedővel takarható a szennyeződés és a korrózió elleni védelem érdekében
A csomag tartalmaz egy Memória kábelt, amely segíti megakadályozni a lezárt motorkerékpárral való véletlen
elindulást

Működés és felhasználás
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•
•

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
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