Ellenőrzőlista
Biztonság útközben
Motorkerékpár biztonság

Az értékes motor elvesztése is óriási fájdalom és akkor ott van még a végtelen hivatali ügyintézés, a sok-sok
bosszankodás, levelezés és a biztosítóval való hosszú csatározás. Mire végre fizet a biztosító, már rég elmúltak a
legszebb motoros hétvégék…
· Biztonságos a parkolóhely?
A kihalt mellékutca épp annyira rossz választás, mint a mozi melletti parkoló. Válassza inkább a kocsma melletti
parkolóhelyet vagy a forgalmas buszmegállót.
· A gyújtáskapcsoló zára nem elég!
Egy zár, lakat nélküli motorkerékpár könnyű préda a tolvajok számára. Minden további kiegészítő lakat azt jelzi az
enyveskezűek számára, hogy itt a vártnál több vesződségre kell számítaniuk.
· Kösse egy rögzített tárgyhoz!
Amikor csak lehet, egy masszív, fix tárgyhoz rögzítse értékes motorját egy minőségi zárral vagy lakattal. A
féktárcsazárakat könnyen ki lehet játszani, ha a profi tolvaj gördeszkával vagy utánfutóval érkezik.
· Csak a riasztó nem elég!
A riasztók vagy az indításgátlók csak akkor fejtik ki hatásukat, ha már megtörtént a lopás. A minőségi lakatokkal
pont ezt akadályozhatja meg.

· Keresse a tanúsított, mimősített termékeket!
A legkiválóbb biztonsági termékeket a csúcstechnológiájú anyagok és a minőségi zárrendszerek használata jellemzi.
A legjobb termékeket könnyedén felismerheti a nemzetközi tanúsító intézetek jelzéseiről. A minőségi zárak közül
válassza a VdS-tanúsítvánnyal rendelkezőket.
· Vigyázat, jég!
Az olcsó acélból készült zárak károsodhatnak, ha jégoldót fújnak beléjük. A minőségi zárak ellenállnak a jégoldók maró
hatásának, és erre utaló minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.
· Mindig magával viszi a lakatot?
Még a legjobb lakat sem ér semmit, ha nem használják. A nagy motorkerékpár-gyártók ma már számos olyan modellt
kínálnak, amelyek ülése alatt külön tartó van az U- lakatok számára. Lásd a motorkerékpárzár útmutatónkat.
· A kettős védelem jobb!
Védje motorkerékpárját két különböző típusú lakattal! A profi tolvajok általában egy adott zártípusra szakosodnak.
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· Vigyázat, zárfeltörők!
Egyre több profi tolvaj esküszik az intelligens, speciális szerszámokra, amelyekkel könnyűszerrel feltörhetnek,
manipulálhatnak sokféle zárat. Sok motorkerékpár zár rendelkezik hengerzárbetéttel (amelyek magkihúzással,
finomnyitással könnyen nyithatók). Az egyszerűbb zárszerkezeten csak nevetnek a profik. Ezeket a zárakat ugyanis
gyerekjáték kinyitni egyetlen speciális szerszámmal. Tehát: Óvakodjon tőlük és válasszon minőségi zárakat!

