Hänglås

64TI/30
Hänglås 30 mm med massivt låshus av
Titalium, dvs. speciallegerat aluminium
för hög säkerhet och låg vikt. 5 mm bygel av specialstål med NANO-skyddsbeläggning som ger maximalt skydd mot
korrosion. Inre bygelhöjd 17 mm. Dubbel
bygelregling. Precisionsstiftcylinder och
paracentrisk nyckelprofil för ökat skydd
mot dyrkning. Lämplig för de flesta applikationer för skydd av medelhöga värden.
Inkl. två nycklar.
art nr: E16 527 86

Kombinationslås

64TI/40

64TI

Hänglås 40 mm med massivt låshus
av Titalium, 6 mm bygel av av specialstål, inre bygelhöjd 23 mm, i övrigt lika
64TI/30.
art nr: E16 527 87

Förpackning med tre Titalium-lås från
serie 64TI med likalåsning. Två stycken
64TI/40 samt ett lås 64TI/40HB63 med
hög bygel. Fyra nycklar medföljer.
art nr: E16 527 88

160/50

160/50 HB50

180IB/50 Nautilus

Sveriges mest sålda kombinationshänglås. Lämplig för bygg- och arbetsplatser
där många användare har tillgång till det
låsta utrymmet. Kromat stålhus, dubbelreglad, härdad bygel med tjocklek
7,5 mm. Individuellt inställbar fyrsiffrig
låskombination. Inre bygelhöjd 26 mm.
art nr: E16 466 54

Kombinationslås med dubbelreglad och
härdad bygel. Inställbar fyrsiffrig låskombination. Perfekt för bygg- och arbetsplatser där många användare ska ha tillgång till det låsta utrymmet. Hög bygel
med 7,5mm tjocklek och 50 mm inre bygelhjöd, ökar användningsområdet pga
av större flexibilitet runt ojämna grindar/
haspar.
art nr: E16 466 68

100% rostfritt kombinationslås i mässing,
perfekt för t ex utsatta miljöer. Fyrsiffrig, individuellt inställbar kod, som
sitter skyddad under låset. Inre bygelhöjd 25 mm, bygeltjocklek 8 mm.
art nr: E16 466 52

Golv- väggankare + Kätting
Klass 3 lås

Rostfria lås

80TI/50

37/55 Granit

70IB/45

70IB/45 HB63

Kraftigt och massivt hänglås 50 mm av
TItalium, dvs. speciallegerat aluminium
för hög säkerhet. 10 mm bygel av specialstål med NANO-skyddsbeläggning som
ger maximalt skydd mot korrosion. Inre
bygelhöjd 35 mm. Dubbel bygelregling.
6-stifts precisionsstifts cylinder med
paracentrisk säkerhets profil ger ökat
skydd mot dyrkning. Lämplig för skydd
av större värden och vid hög stöldrisk.
Inkl. två nycklar.
art nr: E16 527 89

Granitlås i försäkringsklass 3 i härdat
specialstål. För låsning av dörrar, portar
grindar mm. ABUS Plus diskcylinder med
mer än 250 000 olika låsningar. Förstärkt
skydd mot angrepp av brytverktyg, såg,
borr mm. Dubbel, härdad, kulregling.
Inre bygelhöjd 26 mm, bygeltjocklek 11
mm. Två nycklar medföljer, varav en med
belysning. Finns även i klass 4, E16 466 64.
art nr: E16 466 55 klass 3

Marinlås för utsatta miljöer. 100% rostfria
innerdelar, rostfri bygel och ytskikt av
plast. Dräneringskanaler inne i låset samt
extra skydd för cylinderöppning gör detta lås till ett av marknadens bästa marinlås. Inre bygelhöjd 24,5 mm, bygeltjocklek 8 mm. Två nycklar medföljer.
art nr: E16 466 60

Marinlås med extra hög bygel, 63 mm i
innermått, i övrigt lika 70IB/45.
art nr: E16 466 63

Golv- väggankare WBA 100 och kätting
Fästögla godkänd i försäkringsklass 3. Används tillsammans med kätting och lås i
samma försäkringsklass. Specialhärdat stål med 16 mm tjock bygel, väderbeständig
och mycket stark. Levereras med expanderplugg för fastsättning i betong eller sten.
art nr: E16 466 50
Kätting i härdat stål med skyddande nylonöverdrag, länktjocklek 10 mm, längd 1400
mm. För fastlåsning av maskiner, redskap, MC mm. Klassad i SSF klass 3.
art nr: E16 466 51

ABUS - Security Tech Germany

Familjeföretaget ABUS KG grundades 1924 i Tyskland och har idag vuxit till en av världens största
och ledande tillverkare av hänglås, cylindrar och beslag. ABUS representerar en hög säkerhetsnivå
världen över.
ABUS samtliga produkter kännetecknas av mycket hög kvalitet och precision, själva
förutsättningen för hög säkerhet. Bra korrosionsskydd och stabila komponenter
garanterar säkerheten i många år framöver.
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