ABUS
Bezpieczeństwo motocykla
Zawsze i wszędzie bezpiecznie
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Chroń najcenniejsze rzeczy
przed kradzieżą
Złodzieje stają się coraz bardziej kreatywni i korzystają z nowych
metod, aby ukraść Twój motocykl lub skuter.
W dzisiejszych czasach skradzione pojazdy są często rozmontowywane, a ich podzespoły zasilają wtórny rynek części zamiennych.
Dla złodziei jest to nowe źródło nielegalnego dochodu.
Ostatnie lata w branży motocyklowej wskazują na wzrost zainteresowania klientów motocyklami typu Street oraz motocyklami
i skuterami o pojemności 125cc, a co za tym idzie nasze pojazdy
stają się dla nas codziennym środkiem transportu w mieście. Pamiętajmy, że mobilność motocykla w mieście oznacza też większe
ryzyko kradzieży, gdy zostawiamy nasz jednoślad pod pracą lub na
parkingu pod domem.
ABUS posiada szeroką paletę zabezpieczeń - od lekkich i bardzo
solidnych blokad na tarczę hamulcową, przez doskonałe i trwałe
łańcuchy, aż po potężne kotwy garażowe.
W tej ulotce znajdziesz wszystkie informacje na temat naszych
produktów.
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Dlaczego warto wybrać produkt
renomowanej marki ABUS?
ABUS to 90 lat doświadczeń
Nasza firma została założona w roku 1924 przez Augusta
Bremickera jako manufaktura kłódek. Przez lata doświadczeń
wypracowaliśmy doskonałe patenty oraz metody wytwarzania
najbardziej bezpiecznych zabezpieczeń. Dzięki ciężkiej pracy
zostaliśmy niekwestionowanym liderem w branży a nasze produkty i rozwiązania stają się wzorem dla innych firm.
Niemiecka jakość i precyzja
ABUS to produkty wytworzone bez kompromisu na jakości. Zaprojektowane w 100% przez niemieckich inżynierów z ogromnym doświadczeniem i produkowane w warunkach ścisłej
kontroli jakości. Tylko najwyższa jakość naszych produktów
pozwala nam na zdobycie Twojego zaufania. W miejscowości
Rehe znajduje się główna fabryka zabezpieczeń rowerowych
i motocyklowych ABUS. Jest to miejsce pracy specjalistów najwyższej klasy, którzy dbają o jakość dostaw, sprawność procesu
produkcji oraz o najlepszy design nowych produktów
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Wysoka jakość
Wysoka trwałość
W ABUS trwałość rozumiemy dwojako
Pierwsze znaczenie to oczywiście odporność na ataki metodą
brutalną czy inteligentną (picking), czyli wszystko co chroni
Twój pojazd przed kradzieżą.
Drugie rozumienie to trwałość w użytkowaniu – kupujesz
dobre zabezpieczenie na lata.
Niezależnie, czy używasz go w temperaturze +50 czy -50 na
Twoim ABUS-ie możesz zawsze polegać.
Nie straszne im zasolenie, kurz, działanie kwaśnych deszczy
czy smogu. ABUS jest zaprojektowany by chronić Twoją własność przez wiele sezonów.
Osiągamy tak dobre rezultaty dzięki doskonałym zamkom naszej produkcji oraz wysokiej klasy cylindrom. Dlatego też zakup
ABUS to INWESTYCJA. Kupując zabezpieczenie nie polegaj na
domysłach. Wybieraj sprawdzone rozwiązania na lata.
Zapamiętaj stare przysłowie:
Okazja czyni złodzieja
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Skala Bezpieczeństwa ABUS

Certyfikacja

Maximum Security
poziom: 10-20
Standard Security
poziom: 1-4

Extra Security
poziom: 5-9

Standard Security
poziom: 1-4

Skala Bezpieczeństwa
ABUS

Badamy nasze zapięcia
Potwierdzają to certyfikaty

Bardziej przejrzysty, jednolity, prosty

Zamki ABUS są nieustannie badane i uznawane przez niezależne
instytuty w wielu krajach Europy.

Widoczna na opakowaniach produktów ABUS skala bezpieczeństwa to
wewnętrzny, stosowany przez firmę ABUS, sposób na określenie wartością liczbową „siły” zabezpieczenia.
W sposób przejrzysty i czytelny każdemu z zabezpieczeń przypisana
jest cyfra z przedziału 1-20 (1-15 w segmencie zabezpieczeń rowerowych) gdzie:
1-4 to podstawowy poziom zabezpieczenia
5-9 dobry poziom zabezpieczenia
10-20 wysoki poziom zabezpieczenia

Certyfikat Svenska Stölldskyddsföreningen Sztokholm, Szwecja
Certyfikat Norges Forsikringsforbund –
Oslo, Norwegia
Certyfikat Dansk Varefakta Naevn –
Kopenhaga, Dania
Certyfikat Vahinkovakuutusyhtiöiden Hyväksymä –
Helsinki, Finlandia

Skala pozwala łatwo porównać ze sobą zabezpieczenia z różnych
kategorii produktowych i dokonać właściwego wyboru w zależności od
stopnia zagrożenia kradzieżą.

ART Certyfikat ANWB, RAI, TNO –
Delft, Holandia

Im wyższa cyfra tym zabezpieczenie jest trudniejsze do sforsowania

Certyfikat Sold Secure –
Northants, Wielka Brytania
Certyfikat OSIMZ –
Moskwa, Rosja
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ABUS-Certyfikat badania na ciekły azot –
Volmarstein, Niemcy
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Na co zwrócić uwagę

Na co zwrócić uwagę
podczas wyboru blokady?
Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić to zastanowić się jakiej wartości
motocykl zabezpieczamy. Wiadomo, że wraz ze wzrostem wartości
motocykla zwiększa się ryzyko kradzieży. Wartość rynkowa w tym
wypadku to nie wszystko. Każdy motocykl stanowi dla użytkownika
wartość sentymentalną i ten fakt też trzeba brać pod uwagę. Dodatkowo niektóre motocykle z racji popularności są często kradzione z
przeznaczeniem „na części”. Więc jeśli jesteś właścicielem motocykli
bardzo popularnych typu – Yamaha FZ6, Honda CBF warto zastanowić
się nad dodatkowo lepszą blokadą.
Druga bardzo ważna sprawa to konieczność ustalenia jakie jest ryzyko
kradzieży w miejscu gdzie zostawiasz motocykl. Przykładowo -jeśli
zostawiasz na noc motocykl pod lampą na osiedlu można uznać, że
ryzyko kradzieży jest wysokie. Pozostawienie motocykla na noc na zamkniętym, monitorowanym osiedlu to średnie ryzyko kradzieży. Niskie
ryzyko kradzieży to na przykład garaże prywatne.

Zapamiętaj:
Blokada powinna być montowana na tarczy z luzem
co utrudnia stabilizację blokady przez złodzieja.
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Jak zabezpieczać motocykl

Jak zabezpieczać motocykl
w garażu, a jak np. na ulicy?
Motocykl w garażu powinien być nie tylko unieruchomiony blokadą,
ale przede wszystkim łańcuchem. Zamocowanie motocykla do stałego
elementu uchroni go przed złodziejami, którzy liczą na szybki łup.
Pamiętajmy, że kamera monitoringu – to nie zabezpieczenie!
O tym, czy Twoja maszyna zostanie skradziona decyduje kawał metalu,
którego złodzieje nie będą mogli pokonać, albo zrezygnują z kradzieży. Oczywiście wożenie ze sobą łańcucha nie zawsze ma sens i nawet
nie polecamy zabierania go zawsze ze sobą. Jeśli ruszamy na miasto,
warto mieć ze sobą po prostu blokadę na koło przednie. Jeśli motocykl
zostawimy przed biurem na kilka godzin, blokada na tarczę hamulcową powinna dobrze zadziałać. Jeśli używamy łańcucha na mieście
– koniecznie zakładajmy go tak, aby łańcuch nie spoczywał na ziemi,
betonie.

Zapamiętaj:
Przypominając pojazd łańcuchem lub liną
- załóż je możliwie wysoko jest to dodatkowa ochrona przed brutalnym atakiem!
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W co powinna być wyposażona

W co powinna
być wyposażona
Jest kilka stałych elementów blokady, które powinniśmy brać pod
uwagę podczas wyboru dobrej blokady:
Konstrukcja
Od konstrukcji blokady zależy jej wytrzymałość na takie ataki jak
młotek, przecinak, łom. Dobre blokady są wykonane ze specjalnie hartowanej stali, która chroni mechanizm zamka oraz cylinder. Dobry jakościowo materiał jest droższy w produkcji, ale trzeba go wykorzystać
mniej do produkcji blokady co w efekcie sprawia, że dobre blokady są
dość lekkie i poręczne.
Zamek
Obudowa blokady powinna chronić mechanizm zamka. Jest to serce
blokady. Solidna blokada ma na tyle wytrzymały system zamka, że
oprze się on bardzo silnym uderzeniom. Poszukiwanym rozwiązaniem
jest zamek blokowany przez specjalne kule podobne do łożyskowych.
Cylinder i klucz
Wysokiej klasy cylinder powinien mieć dwie ważne cechy – pierwsza
to odporność na manipulację wszelkimi wytrychami oraz powinien
być wykonany z materiałów, które zapewnią mu wiele sezonów pracy.
Wiele blokad o solidnej budowie posiadają proste w konstrukcji cylindry co sprawia, że po dwóch sezonach blokada zacina się i nie pracuje
płynnie. Jeśli do klucza dołączona jest karta kodowa oznacza to, że
mamy do czynienia z bardzo dobrą blokadą.
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dobra blokada motocyklowa?

dobra blokada
motocyklowa?
Alarm
Wysokiej jakości alarm ma funkcję rozpoznawania ruchu blokady 3D.
Są bardzo czułe i niezawodne. Inną opcją jest też alarm uderzeniowy,
który wzbudza się w momencie uderzenia.
„Przypominajka”
Większość blokad powinna być wyposażona w kolorową spiralę, którą
zawieszamy na kierownicy. Przypomni nam ona o zdjęciu blokady
przed rozpoczęciem jazdy.

Jak rozpoznać dobrą blokadę?
Dobra blokada powinna na opakowaniu mieć podany poziom zabezpieczenia na skali. Ułatwi to nam dobranie blokady do naszego
motocykla. Bardzo ważna jest też gwarancja jaką daje nam producent.
Zanim dokonamy zakupu powinniśmy u producenta sprawdzić czy
będzie pasowała do naszej tarczy hamulcowej. Jeśli decydujemy się na
zakup blokady z alarmem pamiętajmy, żeby sprawdzić jak działa sam
alarm. Przed zakupem wyjmij blokadę z opakowania i kilka razy ją
otwórz i zamknij. Sprawdź czy cylinder pracuje bez problemów.
Zawsze warto dopytać sprzedawcy o te cztery detale każdej blokady,
którą chcemy zakupić. Dobra blokada to większy wydatek, ale chroni
nasz motocykl przez wiele sezonów i gwarantuje komfortową pracę.
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Konfigurator blokad motocyklowych

Konfigurator
blokad motocyklowych
Konfigurator blokad motocyklowych dostępny na naszej stronie
www.abus.com da Ci interaktywną możliwość znalezienia właściwego
zapięcia optymalnie dopasowanego do modelu motocykla.
Lista ta pokazuje, jaka blokada pasuje do którego modelu i marki
pojazdu.
Baza danych ABUS obejmuje bardzo obszerną listę modeli motocykli. Wszystkie dane są dobrowolne i zastrzegamy sobie prawo zmian
technicznych zarówno motocykli jak i samych blokad, więc należy je
traktować wyłącznie jako zalecenie.
Możesz uruchomić konfiguratora w następujący sposób:
1.
Wejdź na stronę www.abus.com
2. Otwórz po kolei:
> SERWIS (w górnym pasku)
> KONFIGURATORY I WYSZUKIWARKI PRODUKTÓW
> BEZPIECZEŃSTWO MOTOCYKLA
3. Wybierz markę i model motocykla
4. Kolorowe zdjęcie produktu oznacza, że dana blokada pasuje do
wybranego modelu motocykla
5. Po otwarciu strony produktu zmień język na polski w prawym
górnym rogu
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Dobierz blokadę

Dobierz blokadę ABUS
do tarczy hamulcowej
Nie pasuje? To niemożliwe! ABUS daje do dyspozycji wszystkim właścicielom motocykli i skuterów doskonały szablon, pomocny w doborze
właściwej blokady tarczy hamulcowej.
Wyszukiwarka blokady tarczy hamulcowej ułatwia zmierzenie i podpowiada, czy wybrana blokada pasuje do tarczy posiadanego pojazdu.
UWAGA:
Nie musisz nigdzie jechać żeby sprawdzić,
czy blokada pasuje do tarczy.
Postępuj zgodnie z instrukcją:
1. Wejdź na stronę www.abus.com
2. Wyszukaj blokadę która Cię interesuje
3. W zakładce „Pliki do pobrania”
pobierz szablon do wycięcia
4. Wydrukuj go na kartce
5. Wytnij
6. Przymierz bezpośrednio
do tarczy Twojego pojazdu.
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GRANIT Power XS 67

GRANIT Quick 37

GRANIT Quick Maxi + Mini

GRANIT Victory X Plus 68

GRANIT Sledg 77

GRANIT Detecto X Plus 8077

Blokady tarcz

GRANIT Steel-O-Flex 1000

GRANIT Steel-O-Flex X Plus 1025

Steel-O-Flex

CityChain 1010

GRANIT CityChain X Plus 1060

GRANIT Power XS 67 12/10KS

GRANIT 58

GRANIT 4900

Bordo 6050

Bordo 6000

GRANIT Victory X Plus 68

GRANIT Power Chain 37

GRANIT Detecto X Plus 8000

GRANIT Detecto X Plus 8077

GRANIT Extreme Chain 37

GRANIT Extreme Plus 59

Bordo 6000 Ecolution

Bordo 6010 Centium

Bordo GRANIT X Plus 6500

Zapięcia składane

Varedo 47

GRANIT Plus 470

GRANIT Plus 51

X

uGrip Plus 501

X

X

GRANIT Strato 61

X

X

GRANIT Futura 64

X

X

GRANIT Plus 640

X

X

GRANIT X Plus 54

X

GRANIT Power 58

GRANIT X Plus 540

GRANIT Power 58

GRANIT Extreme 59

U-locki

GRANIT Extreme 59

Sprawdź, które
produkty można
zamawiać
w systemie
jednego klucza

Łańcuchy z zamkami

Zapnij motocykle, skutery, rowery,
bramę, kłódkę jednym kluczem

Zamów kilka zapięć
na ten sam klucz

U-locki

GRANIT X Plus 540

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT X Plus 54

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Plus 640

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Futura 64

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Strato 61

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

uGrip Plus 501

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Plus 51

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Plus 470

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Varedo 47

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zapięcia składane
Bordo GRANIT X Plus 6500

X

X

Bordo 6010 Centium

X

X

X

X

X

X
X

Bordo 6000

X

X

X

Bordo 6000 Ecolution

X

X

X

Bordo 6050

X

X

X

X

Łańcuchy z zamkami
GRANIT Extreme Plus 59

X

X

GRANIT 4900

X
X

X

X

X

GRANIT Extreme Chain 37

X
X

GRANIT Detecto X Plus 8077
GRANIT Detecto X Plus 8000

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

GRANIT Victory X Plus 68

X

X
X

X

GRANIT Power Chain 37
GRANIT 58

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Power XS 67 12/10KS

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT CityChain X Plus 1060

X

X

X

X

X

X

X

X

CityChain 1010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Steel-O-Flex
GRANIT Steel-O-Flex X Plus 1025

X

X

X

GRANIT Steel-O-Flex 1000

X
X

X

X

X
X

X

Blokady tarcz
GRANIT Detecto X Plus 8077

X

X

X

X

X

GRANIT Sledg 77

X

X

X

X

X

X

X

X

GRANIT Victory X Plus 68

X

GRANIT Quick Maxi + Mini
GRANIT Quick 37
GRANIT Power XS 67
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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U-Locki

GRANIT Extreme 59
Polecamy
GRANIT Extreme 59

X

X

GRANIT Power 58

X

X

GRANIT X Plus 540

X

X

poziom

SH 59

karta

adapter GIVI M6M

klucz

Made in Germany

U-Locki
Zamki szeklowe
Solidne stalowe pałąki to obecnie jedne z najlepszych środków
do zabezpieczenia motocykla. Markowe produkty tego typu są
wykonywane tak solidnie, że próba ich otwarcia siłą na ulicy
ma niewielkie szanse powodzenia.
Ochronę przed profesjonalną manipulacją zamkiem, tzw.
„lockpickingiem”, przeważnie gwarantują jednak wyłącznie
najlepsze modele zamków.
Oczywiście ta dodatkowa inwestycja z pewnością się opłaci.
Pamiętajmy, że U-locki ABUS są wyprodukowane by służyć Tobie przez wiele intensywnych sezonów motocyklowych. Każdy
U-lock ABUS jest wyposażony w specjalny i wygodny uchwyt do
transportu.
Nie musisz się o nic martwić – nasze produkty są bezpieczne,
ale również przyjazne w transporcie!
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U-Lock
GRANIT Extreme 59
Zastosowanie
• Optymalna ochrona przed kradzieżą cennych motocykli
• Zabezpieczenie motocykli w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Odporny na większość rodzajów działań brutalnych i inteligentnych
Technologia
• 16 mm opatentowane jarzmo paraboliczne (z osłoną 19 mm)
• Obustronne ryglowanie wałkami stalowymi opatentowaną
metodą
• Korpus, jarzmo i wszystkie ważne elementy wykonane ze
specjalnej hartowanej stali
• Zamek ABUS X Plus optymalnie chroniący przed manipulacją
• Dwa klucze z zestawie, w tym jeden z diodą LED
• Osłonka na otwór klucza chroni zamek przed zabrudzeniem 		
i korozją
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Można dokupić uchwyt transportowy SH 59
• Zależnie od modelu motocykla pod siodłem lub przy motocyklu
17

GRANIT Power 58

GRANIT X Plus 540

poziom

SH 58

poziom

karta

adapter GIVI M6M

karta

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

U-Lock
GRANIT Power 58
Zastosowanie
• Optymalna ochrona przed kradzieżą cennych motocykli
• Zabezpieczenie motocykli w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Odporny na większość rodzajów działań brutalnych i inteligentnych
Technologia
• 16 mm okrągłe jarzmo (18 mm z osłoną)
• Obustronne ryglowanie kulkowe
• Zakończenia jarzma zabezpieczone przed ukręceniem
• Extra hartowana stal na korpus i jarzmo
• Zamek ABUS X Plus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z dodatkowym
oświetleniem LED
• Ręcznie zamykana osłona otworu klucza przed zabrudzeniem
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Można dokupić uchwyt transportowy SH 58
• Zależnie od modelu motocykla pod siodłem lub w sakwie
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adapter GIVI M6M

U-Lock
GRANIT X Plus 540
Zastosowanie
• Dobra ochrona przed kradzieżą motocykli i skuterów
• Zabezpieczenie pojazdów w miejscach o średnim ryzyku
kradzieży
Technologia
• Opatentowane kwadratowe jarzmo paraboliczne 13 mm
• Obustronne ryglowanie rolkowe - opatentowane
• Technologia niezależnych komórek gwarantuje najwyższy
poziom bezpieczeństwa
• Jarzmo, korpus i ważne elementy ryglujące wykonane są ze
specjalnej hartowanej stali
• Zamek ABUS X Plus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
• Dwa klucze w komplecie, z tego jeden z diodą LED
• Automatyczne zamykanie otworu klucza zabezpiecza zamek
przed zabrudzeniem i korozją
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych i zapasowych kluczy
Mocowanie i transport
• Zależnie od modelu motocykla pod siodłem lub w sakwie
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Łańcuchy z zamkami

GRANIT Extreme Plus 59
Polecamy
GRANIT Extreme Plus 59

X

X

X

GRANIT Extreme Chain 37

X

X

X

GRANIT Detecto 8077 + 12 KS

X

X

GRANIT 58/140HBIII 100+12 KS 120

X

X

GRANIT Victory X Plus 68+12KS120

X

X

GRANIT Power XS 67 + 12 KS 120

X

X

X

GRANIT Power XS 67 + 10 KS 120

X

X

X

GRANIT CityChain X Plus 1060

X

X

X

Ivy 9100

X

X

X

CityChain 1010

X

X

X

Iven 8210

X

poziom

ST 1010

karta

X

klucz

Made in Germany

Łańcuchy
z zamkami
Łańcuch rowerowy to podstawowe zabezpieczenie jednośladu.
ABUS produkuje tylko łańcuchy wysokiej jakości z doskonałych
materiałów co oznacza, że nasze produkty są bardziej wytrzymałe i lżejsze.
Dobry łańcuch jest łatwy w transporcie, posiada hartowane
ogniwa oraz wysokiej klasy zamek, który wytrzyma najmocniejsze uderzenia.
Łańcuch ze zintegrowanym zamkiem jest bardzo elastyczny,
przez co sprawdza się na większości stojaków miejskich.
Dobre łańcuchy z zamkiem zapewniają aktualnie niemal taką
samą ochronę jak stalowe zapięcia typu U-lock, ponieważ są w
nich stosowane jednakowe mechanizmy zamykania, zaś ogniwa łańcucha są prawie tak samo odporne jak stalowe pałąki.
Ich zaletą jest elastyczność, co umożliwia łatwiejsze przypięcie
pojazdu np. do drzewa lub latarni ulicznej.
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Łańcuch z zamkiem
GRANIT Extreme Plus 59
Zastosowanie
• Zabezpieczenie przed kradzieżą drogich motocykli i skuterów
• Zabezpieczenie motocykli w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Im dłuższy łańcuch tym łatwiejsze przypinanie do stałych
obiektów
Technologia
• Specjalnie hartowany łańcuch o ogniwach sześciokątnych 12
mm
• Technologia ABUS Power Link (opatentowana) umożliwia bezpośrednie połączenie łańcucha z zamkiem
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień jak również łańcuch
• Zamek ABUS X Plus całkowicie odporny na manipulację
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z dodatkowym
oświetleniem LED
• Ręcznie zamykana osłonka otworu klucza przed zabrudzeniem
i korozją
• Karta kodowa ABUS do dorabiania kluczy i zamawiania dodatkowych zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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GRANIT Power Chain 37 14KS Black Loop

GRANIT Detecto 8077 + 12KS

poziom

poziom

detekcja 3D

karta

karta

Loop

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

*Disk Lock

Łańcuch z kłódką
GRANIT Power Chain 37 14KS
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona przy wysokim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania cennych pojazdów
Technologia
• Łańcuch grubości 14 mm w formie pętli (Loop) z tekstylną
osłoną chroniącą lakier pojazdu.
• Obustronne ryglowanie jarzma kłódki
• Zamek kłódki optymalnie zabezpieczony przed przewierceniem
• Osłona jarzma utrudnia atak ciężkimi narzędziami
• Powłoka Black-GRANIT gwarantuje optymalną ochronę przed
korozją
• Łańcuch, korpus i jarzmo wykonane ze specjalnej hartowanej
stali
• Zamek ABUS-Plus niezwykle odporny na manipulację
• Dwa klucze w zestawie (jeden z diodą LED ułatwiającą obsługę w ciemności)
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
kłódek
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie
22

Łańcuch z zamkiem i alarmem
GRANIT Detecto 8077 + 12KS
Zastosowanie
• Zabezpieczenie przed kradzieżą drogich motocykli i skuterów
• Zabezpieczenie motocykli w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
Technologia
• Jeden koniec łańcucha 12 mm z dużym oczkiem umożliwia
ukształtowanie pętli - LOOP
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień jak również łańcuch
• Elektroniczna blokada tarczy hamulcowej z funkcją 3D Position Control
• Alarm Minimum 100 dB przez 15 s, po czym ponowne uzbrojenie
• Dzięki specjalnemu systemowi wyczuwania obecności tarczy
zamek może być przewożony w pozycji zamkniętej
• Różne sygnały akustyczne i optyczne (diody LED w różnych
kolorach) informują o wyczerpywaniu baterii, czy uzbrojeniu
alarmu
• Zamek ABUS X Plus doskonale chroniący przed manipulacją
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z LED
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie
23

GRANIT 58/140HBIII 100+12KS120

poziom

GRANIT Victory X Plus 68+12KS120

Loop

poziom

ST 1010

karta

karta

Loop

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

Łańcuch z U-Lockiem
GRANIT 58/140HBIII 100+12KS120
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona przed kradzieżą w miejscach o dużym
ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczenia cennych pojazdów
• Łańcuch zakończony pętlą umożliwia optymalne wykorzystanie całej długości a przez to zwiększa możliwości przypinania
do bardziej oddalonych obiektów
Technologia
• 12 mm ogniwa w tekstylnej osłonie chroniącej lakier pojazdu
• Okrągłe jarzmo 16 mm (18 mm z osłoną)
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień jak również łańcuch
• Zamek ABUS X Plus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z dodatkowym
oświetleniem LED
• Manualna osłona otworu klucza przed zabrudzeniem
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie
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Łańcuch z zamkiem
GRANIT Victory X Plus 68+12KS120
Zastosowanie
• Podwójne zabezpieczenie motocykla dzięki blokadzie tarczy
hamulcowej połączonej z łańcuchem
• Zalecany do zabezpieczania motocykli i ATVów w miejscach o
dużym ryzyku kradzieży
• Jeden koniec łańcucha 12 mm z dużym oczkiem umożliwia
ukształtowanie pętli - LOOP
Technologia
• Ogniwa łańcucha 12 mm ze specjalnie hartowanej stali
• Trzpień 14 mm
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień
• Zamek ABUS X Plus odporny na manipulację
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z diodą LED
• Karta kodowa ABUS do zamawiania kluczy lub zamków na ten
sam klucz
• Zamek ze wszystkich stron chroniony przed rozwierceniem
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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GRANIT Power XS 67 12KS120

GRANIT Power XS 67 10KS120

poziom 12KS

ST 1010

poziom

ST 1010

karta

Loop

karta

Loop

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

*Disk Lock

Łańcuch z zamkiem
GRANIT Power XS 67 12KS120
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona w miejscach o wysokim ryzyku
kradzieży
• Zalecany do ochrony cennych motocykli
Technologia
• Mocny łańcuch z ogniwami 12 mm w tekstylnej osłonie
chroniącej lakier pojazdu
• Jarzmo 14 mm (17 mm z osłoną)
• Obustronne ryglowanie jarzma w korpusie
• Łańcuch, jarzmo, korpus i wszystkie inne ważne elementy
wykonane ze specjalnej hartowanej stali
• Miękka osłona silikonowa chroni przed porysowaniem
pojazdu
• Zamek ABUS X Plus zapewnia najlepszą ochronę przed
manipulacją
• Dwa klucze w zestawie, w tym jeden z diodą LED
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy 		
i zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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Łańcuch z zamkiem
GRANIT Power XS 67 10KS120
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona w miejscach o wysokim ryzyku 		
kradzieży
• Zalecany do ochrony cennych motocykli
Technologia
• Mocny łańcuch z ogniwami 10 mm w tekstylnej osłonie
chroniącej lakier pojazdu
• Jarzmo 14 mm (17 mm z osłoną)
• Obustronne ryglowanie jarzma w korpusie
• Łańcuch, jarzmo, korpus i wszystkie inne ważne elementy
wykonane ze specjalnej hartowanej stali
• Miękka osłona silikonowa chroni przed porysowaniem
pojazdu
• Zamek ABUS X Plus zapewnia najlepszą ochronę przed
manipulacją
• Dwa klucze w zestawie, w tym jeden z diodą LED
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy 		
i zamków na ten sam klucz
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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Ionus 1190

poziom 12KS

GRANIT CityChain X Plus 1060

ST 1010

poziom

karta

karta

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

Łańcuch z zamkiem
Ionus 1190

ST 1010

Łańcuch z zamkiem
GRANIT CityChain X Plus 1060

Zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o wysokim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania motocykli i skuterów
Technologia
• Ogniwa kwadratowe 11 mm z hartowanej stali
• Łańcuch, korpus zamka i wszystkie ważne elementy konstrukcyjne ze specjalnie hartowanej stali
• Zamek ABUS Plus doskonale chroniący przed manipulacją
• Karta kodowa ABUS Code Card przydatna przy zamawianiu
kluczy
• Z nowoczesnym mechanizmem ryglującym
• Dwa klucze w zestawie
•

Zastosowanie
• Dobre zabezpieczenie w miejscach o umiarkowanym ryzyku
kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania motocykli i skuterów
Technologia
• Łańcuch z ogniw 10 mm o przekroju sześciokątów w specjalnym rękawie z materiału, zapobiegającym uszkodzeniom
• Technologia ABUS Power Cell (patent ABUS) zapewnia najwyższą odporność na uderzenia i rozrywanie
• Technologia ABUS Power Link (patent ABUS) zapewnia bezpośrednie, doskonałe połączenie łańcucha z korpusem zamka
Power Cell.
• Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie
wzmacnianej i hartowanej stali
• Zamek ABUS X Plus dla ekstremalnie wysokiego zabezpieczenia
przed manipulacją
• Dwa klucze, z czego jeden ze świecącą diodą LED

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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Ivy Chain 9100

poziom

Iven Chain 8210

ST 1010

klucz

Łańcuch z zamkiem
Ivy Chain 9100

poziom

ST 1010

klucz

Łańcuch z zamkiem
Iven Chain 8210

Zastosowanie
• Dobre zabezpieczenie w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania lekkich motocykli i skuterów
Technologia
• Łańcuch z ogniwami o grubości 10 mm z zupełnie nowym,
funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo wytrzymałego materiału
• Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie
wzmacnianej i hartowanej stali
• Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie
amortyzuje wszelkie uderzenia
• Wysokiej klasy zamek zabezpiecza przed manipulacją
• Wygodny w użyciu klucz symetryczny
• Dwa klucze są dostarczone w komplecie

Zastosowanie
• Dobre zabezpieczenie w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania lekkich motocykli i skuterów
Technologia
• Łańcuch z ogniwami o grubości 8 mm z zupełnie nowym,
funkcjonalnym rękawem wykonanym z wyjątkowo wytrzymałego materiału
• Łańcuch, obudowa oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie
wzmacnianej i hartowanej stali
• Wysokiej klasy zamek zabezpiecza przed manipulacją
• Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie
amortyzuje wszelkie uderzenia
• Dwa klucze są dostarczone w komplecie

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie ST 1010 po siodłem lub w sakwie pojazdu
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Steel-O-Flex

GRANIT X Plus 1025
Polecamy
GRANIT Steel-O-Flex X Plus 1025

X

X

GRANIT Steel-O-Flex 1000

X

X

Steel-O-Flex 950

X

X

Iven 8200

X

poziom

podwójna ochrona

karta

klucz

Made in Germany

Liny zbrojone
Steel-O-Flex
Nazwa Steel-O-Flex w ABUS oznacza stalową linę plecioną
z podwójnym zabezpieczeniem. W tym wypadku lina stalowa
jest zabezpieczona specjalnymi tulejami, które są ułożone w
ścisły ciąg zabezpieczając linę przed przecięciem.
Jest to zabezpieczenie bardzo wytrzymałe na różne rodzaje
ataków a jednocześnie jest bardzo elastyczne, ułatwiając
przypięcie roweru do drzewa, latarni, stojaków miejskich.
Jego masa jest też relatywnie mniejsza niż łańcucha 		
o zbliżonym poziomie skali bezpieczeństwa ABUS.
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Steel-O-Flex
GRANIT X Plus 1025
Zastosowanie
• Zabezpieczenie przed kradzieżą drogich motocykli i skuterów
• Zabezpieczenie motocykli w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Im większa długość, tym łatwiejsze przypinanie
Technologia
• Stalowe pierścienie o średnicy 27 mm chronią wewnętrzną
stalową plecionkę
• Technologia ABUS Power Cell (patent ABUS) stanowi najlepszą
ochronę na uderzenia i rozrywanie
• Technologia ABUS Power Link (patent ABUS) bezpośredni montaż liny stalowej oraz pierścieni w zamku
• Dwustronnie ryglowany zamek dla jeszcze lepszej ochrony
przed rozrywaniem
• Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są
wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali
• Zamek ABUS X Plus daje najwyższy stopień ochrony przed
manipulacją
Mocowanie i transport
• Transport w sakwie pojazdu lub pod siodłem
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GRANIT 1000

poziom

Iven 8200

podwójna ochrona

karta

poziom

podwójna ochrona

klucz

klucz

Made in Germany

Steel-O-Flex
GRANIT 1000

Steel-O-Flex
Iven 8200

Zastosowanie
• Zabezpieczenie przed kradzieżą skuterów i motocykli
• Zabezpieczenie w miejscach o dużym i średnim ryzyku
kradzieży
Technologia
• Stalowe pierścienie o średnicy 25 mm chronią wewnętrzną
stalową plecionkę
• Osłona wykonana z PCV aby chronić lakier roweru
• Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są
wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali
• Zamek ABUS Plus daje najwyższy stopień ochrony przed manipulacją
• Dwa klucze dostarczone w komplecie z czego jeden z dodatkowym świetleniem LED
• Pokrywa zamka zabezpieczająca przed przedostawaniu się
zabrudzeń

Zastosowanie
• Zabezpieczenie przed kradzieżą skuterów i rowerów
• Zalecane w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
Technologia
• Stalowe pierścienie o średnicy 25 mm chronią wewnętrzną
stalową plecionkę
• Nowy i funkcjonalny rękaw wykonany z elastycznego
materiału
• Stalowe pierścienie oraz mechanizm i obudowa zamka są
wykonane z wytrzymałej i specjalnie hartowanej stali
• Ergonomiczny zamek ułatwiający obsługę zapięcia
• Doskonały zamek ABUS odporny na manipulację
• Dwa klucze w zestawie

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie pojazdu lub pod siodłem

Mocowanie i transport
• Transport w sakwie pojazdu lub pod siodłem
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Disc-Locki z alarmem

GRANIT Detecto X Plus 8008
Polecamy
GRANIT Detecto 8008

X

X

GRANIT Detecto 8077

X

X

Detecto 7000 RS1

X

X

Detecto 7000 RS3

X

X

Trigger Alarm 350

X

X

Trigger Alarm 345

X

X

poziom

detekcja 3D

karta

klucz

Made in Germany

zgłoszony

Disc-Locki z alarmem
Blokady tarcz hamulcowych
Znalezienie bezpiecznego miejsca dla motocykla lub skutera w
mieście jest bardzo trudne. Czy to na parkingu przy domu czy
w pracy – jednoślady są narażone ciągle na kradzież.
Jeśli poszukujesz blokady, która jest solidna i do tego bardzo
mobilna – doskonałym rozwiązaniem jest blokada zakładana
na tarczę hamulcową. Są małe i kompaktowe i zabezpieczają
motocykl czy skuter przed odprowadzeniem blokując koło.
Jeśli planujesz zostawić motocykl na dłuższy okres – zalecamy
zastosowanie kombinacji blokady i łańcucha, która uniemożliwia kradzież przez wrzucenie pojazdu na przyczepę czy do
transportera.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest alarm, reagujący - zależnie
od modelu - na poruszenie lub na uderzenia. Dzięki temu
potencjalny złodziej jest skutecznie odstraszany a otoczenie
informowane o próbie kradzieży.
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zgłoszony

zgłoszony

zgłoszony

zgłoszony

zgłoszony

Disc-Lock z alarmem
GRANIT Detecto X Plus 8008
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania drogich pojazdów
Technologia
• Trzpień ryglujący 16 mm
• Trzpień i pozostałe ważne elementy wykonane ze specjalnej
hartowanej stali
• Funkcja alarmu minimum 100 dB przez 15 sekund po czym
automatyczne ponowne uzbrojenie
• Detekcja ruchu 3D - wyczuwa wstrząsy i najmniejsze poruszenie w trzech płaszczyznach i wzbudza alarm
• Sygnały akustyczne informują o stanie baterii i statusie uzbrojenia
• Zamek ABUS X Plus najbardziej skuteczny przeciw manipulacji
• Dwa klucze w zestawie - jeden z LED
• Osłonka na otwór klucza chroni przed zabrudzeniem i korozją
• Karta kodowa ABUS do dorabiania kluczy
Mocowanie i transport
• Sakwa transportowa w komplecie z blokadą
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GRANIT Detecto X Plus 8077

Detecto 7000 RS1

poziom

detekcja 3D

poziom

detekcja 3D

karta
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klucz

sonic red

klucz
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Made in Germany
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Disc-Lock z alarmem
GRANIT Detecto X Plus 8077
Zastosowanie
• Bardzo dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Zalecana do zabezpieczania cennych pojazdów
Technologia
• Trzpień 13 mm, korpus i ważne elementy wykonane z hartowanej stali
• 3D-Position-Detection - wyczuwa najmniejsze poruszenie w
dowolnym kierunku i wzbudza alarm
• Funkcja alarmu minimum 100 dB przez 15 sek. po czym ponowne uzbrojenie
• Dzięki systemowi automatycznego wykrywania tarczy hamulcowej można przewozić blokadę w stanie zamkniętym bez
włączania się alarmu
• Sygnały akustyczne i optyczne (LED w różnych kolorach) informują o stanie baterii i uzbrojenia
• Zamek ABUS X Plus zapewnia najwyższą ochronę przed manipulacją
• Dwa klucze w zestawie - jeden z LED
Mocowanie i transport
• Sakwa transportowa w komplecie z blokadą
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pixel yellow

Disc-Lock z alarmem
Detecto 7000 RS1
Zastosowanie
• Zabezpiecza przed kradzieżą w miejscach o przeciętnym
ryzyku
• Zalecane do strzeżonych parkingów i na krótkie postoje
Technologia
• Ekskluzywny Design i doskonała, wysokiej jakości optyka
• Korpus i jarzmo z hartowanej stali, w plastikowej osłonie z
ekskluzywną grafiką
• Funkcja alarmu z głośnością 100 dB przez 15 sekund, po czym
ponowne uzbrojenie
• Zamek na tarczę hamulcową z kontrolą poruszenia 3 D
• Różne akustyczne i optyczne sygnały o stanie baterii, uzbrojeniu i rozbrojeniu
• Opatentowany system Snap‘n Go umożliwia obsługę jedną
ręką
• Zamek ABUS Extra-Classe z kodowanym kluczem nawiercanym
• Dwa klucze dostarczone w komplecie
• Automatyczne zamykanie otworu klucza chroni zamek przed
zabrudzeniem
Mocowanie i transport
• Wygodnie i bezpiecznie w dołączonej sakiewce
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poziom

Trigger Alarm 350/345

Memory Cable

klucz
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350 Alarm red

klucz

350 Alarm yellow
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345 Alarm red

Made in Germany

Disc-Lock z alarmem
Detecto 7000 RS3
Zastosowanie
• Zabezpiecza przed kradzieżą w miejscach o przeciętnym
ryzyku
• Zalecana do skuterów i krótkich postojów motocykli w widocznym miejscu
Technologia
• Ergonomiczna powierzchnia z trwałego tworzywa
• Korpus i jarzmo z hartowanej stali, w plastikowej osłonie
• Funkcja alarmu min. 100 dB przez 15 sekund, potem ponowne
uzbrojenie
• Wstrząsy wywołują alarm
• Różne akustyczne sygnały o stanie baterii, uzbrojeniu i rozbrojeniu
• Opatentowany system Snap‘n Go umożliwia obsługę jedną
ręką
• Zamek Abus Extra-Classe z kodowanym kluczem nawiercanym
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie
• Spirala „Memory“ zabezpiecza przed uszkodzeniem motocykla
Mocowanie i transport
• Wygodnie i bezpiecznie w dołączonej sakiewce
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345 Alarm yellow

Disc-Lock z alarmem
Trigger Alarm 350/345
Zastosowanie
• Podstawowa ochrona w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecany do zabezpieczania lekkich motocykli i skuterów
Technologia
• Trzpień 10 mm z hartowanej stali (model 350)
• Trzpień 5 mm z hartowanej stali (model 345)
• Komfortowe automatyczne zamykanie z dużym przyciskiem
• Trzpień, korpus i inne ważne elementy konstrukcyjne
• wykonane ze specjalnej hartowanej stali
• Funkcja alarmu bazująca na czujniku uderzenia
• Sygnał alarmu min. 100 dB
• Dzięki położeniu On/Off można przewozić blokadę w pozycji
• zamknięte bez aktywowania alarmu
• Różne sygnały akustyczne informują o wyczerpywaniu
• baterii, czy uzbrojeniu alarmu
• 2 klucze w komplecie
• Standardowa bateria CR2 w komplecie
• Zwijana spirala „Memory” zabezpiecza przed uszkodzeniem
• motocykla
Mocowanie i transport
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa
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Disc-Locki

GRANIT Sledg 77
Polecamy
GRANIT Sledg 77

X

X

GRANIT Victory X Plus 68

X

X

GRANIT Quick Maxi + Mini

X

X

X

GRANIT Quick 37

X

X

X

GRANIT Power XS 67

X

X

X

Trigger Alpha 340

X

Trigger Alpha 335

X

Element 290

X

Element 285

X

Provogue 300

X

Provogue 305

X

Disc-Locki
Blokady tarcz hamulcowych
Znalezienie bezpiecznego miejsca dla motocykla lub skutera w
mieście jest bardzo trudne. Czy to na parkingu przy domu czy
w pracy – jednoślady są narażone ciągle na kradzież.
Jeśli poszukujesz blokady, która jest solidna i do tego bardzo
mobilna – doskonałym rozwiązaniem jest blokada mocowana
na tarczy hamulcowej. Są małe i kompaktowe i zabezpieczają
motocykl czy skuter przed odprowadzeniem blokując koło.
Jeśli planujesz zostawić motocykl na dłuższy okres – zalecamy
zastosowanie kombinacji blokady i łańcucha, która zabezpiecza całkowicie przed kradzieżą.
Dodatkowym zabezpieczeniem jest alarm reagujący, zależnie
od modelu, na poruszenie lub na uderzenia. Dzięki temu
potencjalny złodziej jest skutecznie odstraszany a otoczenie
informowane o próbie kradzieży.
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poziom

Grip yellow

karta

Web yellow

klucz

SH 77

Made in Germany

Memory Cable

Disc-Lock
GRANIT Sledg 77
Zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o dużym ryzyku kradzieży
• Zalecany do ochrony cennych pojazdów
Technologia
• Trzpień ryglujący 13 mm ze specjalnej hartowanej stali
• Ekstremalnie wysoka odporność na „użyczenie” pojazdu
• Blokuje tarczę hamulcową
• Mały, poręczny, bezpieczny
• Prosta obsługa dzięki mechanizmowi podobnemu do szuflady
• Otworzyć zamek, wysunąć prowadnicę zakończoną trzpieniem
blokującym, wprowadzić trzpień w otwór tarczy, nasunąć
korpus na trzpień i zaryglować kluczem. Gotowe
• Zamek ABUS X Plus niezwykle odporny na manipulację
• Dwa klucze w zestawie, w tym jeden ze świecącą diodą LED
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamka na ten sam klucz
• Spirala „Memory“ zabezpiecza przed uszkodzeniem motocykla
Mocowanie i transport
• Dołączona sakiewka ułatwia bezpieczny transport
• SH 77: uchwyt do szybkiego montażu na rurach motocykla
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GRANIT Victory X Plus 68

GRANIT Quick 37/60 Maxi + Mini

poziom

full

poziom

Mini yellow

karta

half

karta

Mini Pro yellow

klucz

SH 68

klucz

Maxi Pro yellow

Roll Up Adapter

Made in Germany

Made in Germany

trzpień ryglujacy

Disc-Lock
GRANIT Victory X Plus 68
Zastosowanie
• Bardzo skutecznie chroni motocykl przed kradzieżą
• Blokuje tarczę hamulcową
• Zalecana do zabezpieczania cennych motocykli
Technologia
• Trzpień 14 mm
• Doskonale leży w dłoni dzięki gumowym powłokom
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień
• Zamek zabezpieczony przed rozwierceniem
• Owalne kształty utrudniają atak
• Zamek ABUS X Plus niezwykle odporny na manipulację
• Dwa klucze w zestawie, w tym jeden ze świecącą diodą LED
ułatwiającą otwieranie w ciemności
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamka na ten sam klucz
• Spirala „RollUp“ zabezpiecza przed uszkodzeniem motocykla
Mocowanie i transport
• SH 68/69 - uchwyt do szybkiego montażu na rurach kwadratowych o grubości 12-18 mm lub okrągłych (minimalnie dwóch)
o średnicy 12-28 mm
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa
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Disc-Lock
GRANIT Quick 37/60 Maxi + Mini
Zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o przeciętnym ryzyku kradzieży
• Zalecany do parkingów strzeżonych i na krótkie postoje
Technologia
• Jarzmo 11 mm z osłoną
• Obustronne ryglowanie hartowanymi kulkami wytrzymuje 6
ton na rozrywanie
• Extra hartowana stal na korpus i trzpień
• Ergonomiczny kształt z gumowanymi powierzchniami do
trzymania
• Zamek ABUS-Plus doskonale chroniący przed manipulacją
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z dodatkowym
oświetleniem LED
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamka na ten sam klucz
• Memory Clip przypomina o zdjęciu blokady przed uruchomieniem pojazdu
Mocowanie i transport
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa
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GRANIT Quick 37/60

poziom

GRANIT Power XS 67

SH 37

poziom

XS 67 yellow

karta

karta

RollUp Memory

klucz

klucz

Made in Germany

Made in Germany

Disc-Lock
GRANIT Quick 37/60
Zastosowanie
• Bardzo skutecznie chroni motocykl przed kradzieżą
• Blokuje tarczę hamulcową
• Niewielka, poręczna, kompaktowa, bezpieczna
• Zalecana na parkingach strzeżonych i na krótkotrwałe postoje
Technologia
• Jarzmo 11 mm z osłoną
• Obustronne ryglowanie hartowanymi kulkami wytrzymuje 6
• ton na rozrywanie Extra hartowana stal na korpus i trzpień
• Zamek ABUS-Plus doskonale chroniący przed manipulacją
• Dwa klucze są dostarczone w zestawie - jeden z dodatkowym
oświetleniem LED
• Osłona na otwór klucza chroni zamek przed zabrudzeniem i
korozją
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamka na ten sam klucz
• Memory Clip przypomina o zdjęciu blokady przed uruchomieniem pojazdu
Mocowanie i transport
• Uchwyt transportowy SH 37 - akcesoria dodatkowe
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa
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Disc-Lock
GRANIT Power XS 67
Zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o przeciętnym ryzyku kradzieży
• Zalecany do parkingów strzeżonych i na krótkie postoje
Technologia
• Jarzmo 14 mm (17 mm w osłonie)
• Opatentowane kwadratowe jarzmo paraboliczne
• Obustronne ryglowanie rolkowe - opatentowane
• Jarzmo, korpus i wszystkie ważne elementy wykonane ze
specjalnie hartowanej stali
• Miękka osłona silikonowa chroni lakier pojazdu
• Zamek ABUS X Plus całkowicie skuteczny przeciw manipulacji
• Dwa klucze w zestawie, w tym jeden z diodą LED
• Manualna osłonka otworu klucz chroni zamek przed zabrudzeniem i korozją
• Karta kodowa ABUS do zamawiania dodatkowych kluczy lub
zamka na ten sam klucz
• Spirala „RollUp Memory“ zabezpiecza przed uszkodzeniem
motocykla
Mocowanie i transport
• Pod siodłem lub w sakwie motocyklowej
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Trigger Alpha 340 i 335

poziom 340

Element 290 i 285

RollUp Memory

poziom 290

290 red

klucz

klucz

285 red

poziom 335

poziom 285

RollUp Memory

Disc-Lock
Trigger Alpha 340 i 335

Disc-Lock
Element 290 i 285

Zastosowanie
• Ochrona motocykla przed kradzieżą w miejscu o niskim ryzyku
• Blokuje tarczę hamulcową
• Zalecany do blokowania lekkich motocykli i skuterów
Technologia
• 340 - trzpień 10 mm z hartowanej stali
• 335 - trzpień 5 mm z hartowanej stali
• Komfortowe automatyczne zamykanie z dużym przyciskiem
• Ukośnie zamontowany cylinderek ułatwia otwieranie
• Korpus zamka wykonany z hartowanej stali, zabezpieczony
przed wierceniem
• Doskonały cylinderek dobrze się broni przed manipulacją
• 2 klucze w komplecie
• Spirala Memory zakładana na manetkę przypomina o zdjęciu
blokady przed jazdą

Zastosowanie
• Ochrona motocykla przed kradzieżą w miejscu o niskim ryzyku
• Blokuje tarczę hamulcową
• Zalecany do blokowania lekkich motocykli i skuterów
Technologia
• 290 - trzpień 10 mm z hartowanej stali
• 285 - trzpień 5 mm z hartowanej stali
• Bardzo wygodna obsługa dzięki cylinderkowi „push down“,
wciskając cylinderek jednocześnie blokujemy trzpień
• Trzpień wykonany z hartowanej stali
• 2 klucze w komplecie
• Spirala Memory zakładana na manetkę przypomina o zdjęciu
blokady przed jazdą

Mocowanie i transport
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa

Mocowanie i transport
• W zestawie praktyczna sakwa transportowa
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Provogue 300 i 305

klucz

Kotwy ścienne i podłogowe

300 red

305 black

Disc-Lock
Provogue 300 i 305
Zastosowanie
• Podstawowa ochrona w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Zalecana do krótkiego pozostawienia skutera w widocznym
miejscu
Technologia
• 300 - trzpień 10 mm
• 305 - trzpień 5 mm
• Trzpień wykonany ze specjalnie hartowanej stali
• Korpus z masywnego odlewu
• Zamek zastawkowy z kluczem symetrycznym
• Komfortowe zamykanie przez wciśnięcie dużego przycisku
• Dwa klucze w zestawie
• Manualna osłonka otworu klucza zabezpiecza zamek przed
zabrudzeniem i korozją

Kotwy
ścienne i podłogowe
Zabezpieczyć? Oczywiście! Tylko do czego?
W wielu miejscach należy użyć kotwy ścienno/podłogowej
ABUS WBA 100 lub ściennej WA 50 aby dodatkowo zwiększyć
zabezpieczenie pojazdu.
ABUS oferuje dwa bardzo proste rozwiązania, które pomogą
zwiększyć bezpieczeństwo pojazdów w garażach, piwnicach i
na podwórkach.

Mocowanie i transport
• Na wyposażeniu sakiewka transportowa
• Zależnie od modelu motocykla pod siodłem lub przy motocyklu
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GRANIT WBA 100

WA 50

kołek

kołek

Made in Germany

Made in Germany

Kotwa ścienna i podłogowa
GRANIT WBA 100
Zastosowanie
• Kotwa umożliwiająca przypięcie jednośladu do ściany w piwnicy, garażu lub na elewacji budynku. Kotwa WBA 100 może
być mocowana zarówno do podłogi jak i ściany. W połączeniu
z U/Lockiem lub łańcuchem ABUS
• Gwarantuje bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa
Technologia
• Ucho grubości 16 mm gwarantuje niezwykłą odporność na
wszelkie metody stosowane przez złodziei
• Materiały montażowe w zestawie
Wskazówka
• Przy prawidłowym montażu demontaż kotwy jest niemal niemożliwy -należy to uwzględnić przy wynajmowanych lokalach
• Dzięki płaskiej konstrukcji i osłonie z wysokiej jakości plastiku można stosować kotwę WBA 100 również na podłodze w
garażu
• Kotwa WBA 100 jest zabezpieczona antykorozyjnie i może być
stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Przez ucho
o otworze 65 mm można wygodnie przypiąć pojazd
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Kotwa ścienna
WA 50
Zastosowanie
• Kotwa ścienna umożliwia przypinanie pojazdów w garażach,
piwnicach do budynków.
• WA 50 jest przewidziana do montażu na ścianie
• W połączeniu z dobrym zapięciem ABUS oferuje dobry poziom
bezpieczeństwa
Technologia
• Mocna kotwa ścienna z hartowanej stali
• Materiał montażowy w opakowaniu
Wskazówka
• Przy prawidłowym zamontowaniu możliwość zdemontowania
kotwy jest mocno ograniczona - należy to mieć na uwadze
przy wynajmowanych lokalach
• WA 50 jest odporna na warunki atmosferyczne i może być
stosowana od wewnątrz i od wewnątrz

53

Multicombiloop 215

poziom

Cobra

1850

lime

Multicombiloop
215
Zastosowanie
• Dobra ochrona w miejscach o niskim ryzyku kradzieży
• Przydatny do zabezpieczania kasków motocyklowych i rowerowych, kurtek motocyklowych, toreb i sakw, nart i desek
snowboardowych i wielu innych zastosowań
Technologia
• Mocna lina stalowa 8 mm powlekana plastikiem
• Silikonowa osłona zamka „soft touch” ułatwia obsługę i chroni lakier roweru
• Możliwe zrobienie dwóch pętli
• Dostępny w dwóch kolorach: żółty i czarny
• Kod do indywidualnego ustawienia
Wskazówka
• Zamykanie szyfrem
• Możliwość tworzenia różnych kombinacji pętli o otworze 65
mm można wygodnie przypiąć pojazd
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Cobra
8 / 10 / 12 / 1850
Zastosowanie
• Do zabezpieczania rowerów, motocykli, narzędzi ogrodniczych, mebli ogrodowych oraz maszyn na budowie.
• Uniwersalne zastosowanie w ogrodzie, domu, pracy i czasie
wolnym
Technologia
• Mocna lina stalowa 8/10/12 mm w plastikowej osłonie
• Osłona PCV chroni lakier pojazdu przed porysowaniem
Wskazówka
• Linki z pętlami doskonale sprawdzają się jako uzupełnienie
U-Locka i kłódki
• Linki i spirale charakteryzują się dużą elastycznością i niewielką wagą
• Produkt dostępny w różnych długościach (120, 200, 300, 500 i
1000 cm) i grubościach (8, 10 i 12 mm)
• Dostępne w kształcie pętli (Cobra 8,10 i 12) i spirali (Cobra
1850)
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Kontakt:
ABUS | Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728
05-860 Święcice k. W-wy
tel.: +48 22 751 84 19
fax: +48 22 751 83 69
info@abus.pl
www.abus.com

Pobierz na komórkę

Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i kolorystycznych.
Za pomyłki i błędy w druku nie odpowiadamy. ABUS ©12/2015

Twój sprzedawca:

