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abuS cZech, s.r.o.
Německý koncern ABUS patří mezi největší světové výrobce mechanického zabezpečení. 
Firma byla založena již v roce 1924.V současné době zaujímá ABUS vedoucí postavení  
ve všech segmentech a oblastech světového trhu. Komplexní výrobní program zahrnuje 
produkci visacích zámků, petlic, cylindrických vložek, přídavných dveřních a okenních 
zámků, cyklo a moto zámků, elektronického zabezpečení a systémů jednotného klíče.

tisková zpráva

popularita skútrů v Čr přináší i jejich častější 
krádeže. abuS má odpověď. 

Moto sezóna je v plném proudu, blíží se období prázdnin, výletů a letní 
pohody. V tomto roce zaznamenali prodejci zvýšené tržby v prodeji 
skútrů, mopedů a celkově motorek s obejmem motoru pod 125 ccm. Svou 
roli v tom hraje jistě celkově lepší ekonomická situace, ale také fakt, že 
od roku 2013 lze řídit tyto stroje bez nutnosti vlastnit zvláštní řidičské 
oprávění (stačí řidičský průkaz skupiny B). Stejně tak stoupla ohromně 
popularita tohoto produktu mezi mladými lidmi. 

ačkoli statistika policie Čr udává, že počet odcizených jednostopých 
motorek klesl v roce 2014 o 19 %, naši partneři nás stále častěji  
informují o tom, že momentálně jsou “v kurzu” krádeže právě skútrů  
a že jich razantně přibývá. 

Svou roli v tom hrají následující skutečnosti: 
• byť počet krádeží klesá, zloději se stále častěji od náhodných 

krádeží dostali ke krádežím tzv. na zakázku. 
• skútry se používají pro denní provoz nejčastěji ve velkých městech  

a jejich majitelé podceňují zabezpečení
• majitelům se nechce tolik investovat do kvalitního zabezpečení  

a spokojí se např. se zámkem na jízdní kolo
• častým mýtem je, že stačí nalepit nálepku pojištění, zaparkovat pod 

kamerou nebo neparkovat častěji na stejném místě.  

Zámky ABUS řeší požadavky pro zabezpečení skútrů a mopedů. Tedy ne-
jen kvalitu, ale také design. Důraz přitom vysokou spolehlivost,  
nadstandardní zabezpečovací prvky a přídavné funkce, které jistě řidiči 
jednostopých vozidel ocení. Více na webu www.abus.cz/novinky

produkty vhodné k zabezpečení skútrů:
• 40/110 HB 150
• 810/85
• 8800/120
• 7200/120
• WBA 100

fOtOGalerie ke stažení na webu.
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