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HÖGSTA ABUS SÄKERHET
Med vår BORDO GRANIT™ 6500K stöter tjuvarna på ABUS granit.
Du är skyddad även mot allvarligt menade attacker på bästa möjliga sätt med de 5,5 mm tjocka stavarna av
specialhärdat stål och integrerade specialnitar. Innovativa ABUS Link-Protection-Shield gör nitarna både flexibla och
extremt robusta mot sågattacker. Dessutom ger ABUS XPlus precisionsskivdiskcylinder högsta möjliga skydd mot
manipuleringsförsök. Cykellåset är inte bara extremt robust utan också lätt att hantera. Tack vare den goda
låsmekanismen är det lätt att låsa och låsa upp det. Den praktiska lysande nyckeln gör det ännu bekvämare att
använda låset. Nyckeln gör att du enkelt kan låsa och låsa upp det vikbara låset även i mörker.
Detta är en oslagbar kombination och gör att det vikbara låset BORDO GRANIT™ 6500K uppnår nivå 15 i ABUS
säkerhetssystem.

Tekniker
•
•
•
•
•
•

5,5 mm tjocka stavar med extra mjukt överdrag för att förhindra lackskador
Stavarna, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS Link-Protection-Shield ger högt skydd vid gångjärnen
ABUS XPlus cylinder för extremt högt skydd mot manipulation, t.ex. dyrkning
Det här låset kan fås med samma låsning som en mängd andra lås
Inkl. SH-låsfäste för transport på cykeln

Funktion och användning
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•
•

Mycket bra skydd vid hög stöldrisk
Rekommenderas för att säkra kvalitetscyklar

Tips
•
•

Du kan beställa det här låset med lika låsning, vilket innebär att flera lås har samma låsning och kan öppnas med
samma nyckel
BORDO™ familjen: idealisk kombination av motståndskraft, säkerhet, flexibilitet och transportmått

Technical Data - BORDO™ GRANIT 6500K/90 black SH
Designfärg
Fasettfärg
Låstyp
Vikt
EAN

black
svart
nyckel
1670 g
4003318614989
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