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ERŐS, FOGAZOTT, BIZTONSÁGOS
Szokványos módszerekkel próbálkozva a tolvajoknak a bele fog törni a bicskájuk a GRANIT CityChain XPlus™ 1060
lakatba .
Mert ez a lakat-lánc kombináció tele van újításokkal. A szabadalmaztatott ABUS Power Cell technológiának
köszönhetően a szokványos, ütéssel és húzással végrehajtott támadási kísérletek rendre kudarcot vallanak. További
biztonsági szabadalmunk: az ABUS Power Link technológia, amely lehetővé teszi a lánc és a Power Cell - lakattest közvetlen összekapcsolását.
De a GRANIT CityChain XPlus™ 1060 még ennél is többet tud. A lakat fogazott borítása nagyon hatékony védelem a
brutális lakatfeltörési módszerekkel szemben. Ha pedig valaki manipulációval, feltöréssel próbálkozik, az ABUS XPlus
zárbetéttel heves ellenállásba ütközik.

Technológiák
•
•
•
•
•
•
•

10 mm-es vastag, hatszögletű lánc textilborítással a lakkozott felületek védelme érdekében
Az ABUS Power Cell technológia (szabadalmaztatott) maximális védelmet nyújt az ütések és a hozzáférések ellen
Az ABUS Power Link technológia (szabadalmaztatott) lehetővé teszi a lánc és a Power Cell közvetlen
összekapcsolását
A zártest egymásba illesztett borítása véd a brutális támadási módszerek ellen
A lánc, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek
ABUS XPlus zárbetét a manipuláció – pl. feltörés – elleni, különösen hatékony védelemhez
A kulcslyuk letakarása a szennyeződések elleni védelem érdekében
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Működés és felhasználás
•
•
•

Megfelelő védelem közepes lopáskockázat esetén
Motorkerékpárok és robogók védelméhez ajánlott
Minél nagyobb a hosszméret, annál egyszerűbb a fix tárgyakhoz történő lezárás

Ötletek
•
•
•

Ezt a lakatot más zárakkal együtt egyforma zárlattal is megrendelheti. Ez azt jelenti, hogy több zár való egy
kulcshoz, ill. egy zárlathoz
Különösen praktikus kezelés, mivel a láncnak csak az egyik végét kell reteszelni
Védelmet nyújtó szállításhoz az ST1010 táskát javasoljuk (csak 110 és 140 cm lánchosszúsághoz való)

Technische Daten - GRANIT™ CityChain XPlus 1060/110 black
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

2650 g
black
fekete
kulcs
4003318188954
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