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AZ ELLENÁLLÓ ANYAG
Az elvet, melyen az IvyTex alapul, már évek óta használják az iparban az erős igénybevételnek kitett helyeken, ahol
védeni kell a mozgó alkatrészeket a kopástól.
Az ABUS ezt az ötletet használja fel és alkalmazza lánczárainak borításaként. Ez egyrészt növeli a kopás elleni
védelmet, másrészt pedig a borítás megóvja a kerékpárt a lánc okozta sérülésektől. A tartósság mellett a további
jellemzők is az IvyTex technológia mellett szólnak: így például a high-tech szövet hosszú élettartamú és rendkívül
rugalmas. Időjárásálló és nem érzékeny a folyadékokra. Ennek köszönhetően pl. a szövet nem szívja fel a vizet, és
védi a zárakat a korróziótól. Tehát kedvezőtlen időjárás esetén sem kell aggódni, hogy a szennyeződés miatt a
kerékpárt esetleg nem lehet lezárni.

Technológiák
•
•
•

7 mm vastag, négyszögletes lánc új, funkcionális, tartós és rendkívül rugalmas műszálas borítással a fényezés
védelme érdekében
A borítás kiválóan véd a kopás ellen, és nem vesz fel folyadékokat, pl. vizet vagy olajat
A lánc, a ház, valamint a reteszelőmechanika teherviselő alkatrészei speciálisan edzett acélból készülnek

Működés és felhasználás
•

Megfelelő védelem alacsony és közepes lopáskockázat esetén

Ötletek
•

A zár időjárásálló, és nem érzékeny a folyadékokra. Ennek köszönhetően pl. a szövet nem szívja fel a vizet, és védi
a zárakat a korróziótól. Tehát kedvezőtlen időjárás esetén sem kell aggódni, hogy a szennyeződés miatt a kerékpárt
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•

esetleg nem lehet lezárni.
Az IvyTex sorozatú lakatok a legkülönbözőbb kivitelekben kaphatók a szakkereskedésekben

Technische Daten - IVERA Chain 7210/110 sparkling orange
Súly
design szín
fazetta szín
zárás típusa
EAN

1500 g
sparkling orange
narancssárga
kulcs
4003318877834
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