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Sokakban felmerülhet a kérdés, miért teszem ezeket a dolgokat nyilvánossá hiszen rossz kezekbe is kerülhet ez a tudás. A válaszom
számukra csak annyi, hogy a betörők statisztikailag nem ilyen módszerekkel dolgoznak. Nem engedhetik meg maguknak, hogy sok időt
eltöltsenek a kiszemelt áldozat ajtaja előtt. Betörők számára a legfontosabb tényező az idő, mert minél hamarabb bejutnak a kiszemelt
ajtón, annál kevesebb az esélye, hogy lebukjanak. Tehát a gyors,
erőszakos behatolást választják.
Ha viszont tényleg ez a könyv oktatta ki a betörőt, akkor se a
könyv kényszerítette erre a lépésre, hogy visszaéljen a tudásával.

Ez nem egy betörőképző tankönyv!
Az első ok, amiért megírtam ezt a könyvet az pedig, az emberek
tájokozatlansága és hamis biztonságérzete, amiben ringatóznak.
Elképedve látom, milyen zárakat szerelnek fel az emberek az otthonuk biztonsága érdekében. Mondhatnám siralmas! Ha ezt a könyvet
átolvasod, biztos lehetsz benne, azonnal átgondolod a biztonságról
alkotott véleményed. Nem fogod tovább abban a hitben tartani
magad, hogy családod és a féltve őrzött nehezen megkeresett értékeid biztonságban vannak. Elmész és veszel egy rendes zárat. De nem
csak ez a jó oldala ennek a könyvnek, hanem hogy a vészhelyzetekre
is gondoltam. Mi történik, ha olyan helyzetbe kerül az ember, hogy
be kell jutnia valahova vagy sürgősen ki kell jutnia valahonnan? (pl
emberrablás) Az itt leírtak akár életet is menthetnek. Termék megjelenést nem tartalmaz az olvasmány, ha érdekelnek milyen márkák
léteznek és hol lehet beszerezni azokat, azt a facebook csoportunkban találod. (bővebb információ a könyv végén található
„FACEBOOK-on is fent vagyunk” fejezetnél olvashatsz)
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(Zárnyító szerszámok vásárlása)
Interneten számos oldal van, ahol árulnak ilyen eszközöket. Az áruk
is elég változatos, az olcsó kínaitól a profi német szerszámig minden
megtalálható. Itt csak a pénztárcánk szab határt. Kezdőknek első
körben valami olcsó szettet ajánlanék, mert lehet hamar ráun az
egészre, akkor meg pénz kidobásnak gondolhatja a vásárlást. A kezdőknek még arra is figyelni kell, hogy tapasztalat híján nagy eséllyel
elfog törni pár picket, mert az elején nem érzi az ember mit és
mennyire kell lenyomni/forgatni a szerszámokkal. Ezért is érdemes
első körben valami olcsó szetett kinéznie. Névtelen márkákat nem
javasolnék, mert hihetlen silány minőséget képviselnek sokszor.
Később, ha már megbizonyosodott az ember, hogy tényleg érdekli
ez a hobbi, akkor érdemesebb valami minőségibb márkát beújítani.
A professzionálisabb szerszámok jobb alapanyagokból készülnek,
sokkal strapabírobbak, vékonyabbak, jobb fogásuk van. Viszont az
áruk is ehhez igazodik.
Ha ebay vagy más hasolnó oldalról rendel a vásárló akkor általában a közép és alsó kategóriából válogathat az ember.
Viszont vannak előnyei ezeknek az oldalaknak.
– Sokszor az eladó állja a postaköltséget.
– Ha alacsonyabb értékben rendel a vásárló, akkor adómentes a
vásárlás. Így viszonylag tényleg olcsón hozzájuthatunk a kívánt eszközökhöz.
– Többnyire nem írják rá a csomagra mit tartalmaz.
Így nem fog ránk rosszalóan nézni a postás, se valamelyik családtagunk.
Negatív oldalai:
– Minimum 2 hét várakozási idő a kiszállítása egy csomagnak, de
lehet 6 hét is akár…
– Igazán minőségi szerszámokat nem nagyon lehet beszerezni
ezeken az oldalakon.
– Nincs garancia.
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A minőségi termékek.
Jó pár ország létezik, ahol az ilyen eszközök legálisak, igy európában
is, de a tengeren túlon is létre jöttek olyan cégek akik a minőséget
képviselik. Nekik külön webáruházuk van és csak tőlük lehet megrendelni ezeket a márkákat. Azt viszont tudni kell, hogy pl az ebaytől
eltérően, ők megkérik az árát a munkájuknak. Viszont cserébe adnak
is érte valamit, minőséget és garanciát. Egész más az ilyen szerszámokkal zárat nyitni. Jobb és határozottabb viszajelzéseket továbbítanak a záraktól ezek a szerszámok. Az anyag minősége miatt, erősebb és vékonyabb szerszámokat tudnak készíteni, amik könnyebben elférnek a zárakban. Ha több hely van a zárban, akkor kényelmesebben tudunk nyitni. Viszont vannak hátrányai is az ilyen vásárlásoknak.
– drága
– vámot kell fizetni.
Többnyire futárcégekkel szállítatják ki az áruikat, így 2-3 nap alatt
kapjuk a terméket, de nagyon magas szállítási költségen dolgoznak,
amit a vásárlóikkal fizettetnek meg.
Ha valaki ilyen cégtől rendel és mondjuk a postázandó országban
tiltottak az ilyen eszközök, akkor mindenképp lebukik. Mert ezek a
cégek első körben a vámhivatalhoz küldik a csomagot, mert még
nincs kifizetve az adó rá. Ahol legális az ilyen eszköz vásárlása, ott
pedig csak a vám kifizetése után veheti át a vásárló a csomagot.
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Gémkapocs pick.

Forgató

Nyers gémkapocs

Formázott pick

Hajcsattot kettétörve, kis formázással egyből egy forgatót
és egy pick szerszámot kapunk.
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