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Lås för
Tvåhjulingar

Snöskoterlås 37/55HB535

Försäkringsgodkänt snöskoterlås från ABUS. Tillverkat av härdat specialstål 
och korrosionskyddat för att klara extrema miljöer. Högt skydd mot yttre 
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt mot 
väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st med lampa, väska och ett memory 
clip till låset ingår också. Clipet används som påminnelse att skotern är låst.

	Rek.Utpris:

Exkl. 1.229 kr
Inkl. 1.537 kr 

Keygarage 787 & 787BIG

Smart nyckelförvaring från Abus i 2 storlekar. Kan skruvas 
fast på vägg etc. och förvara exempelvis nycklar, kredit-
kort eller andra värdesaker. 2 st krokar. 
Omställningsbar kombination. 
	

Rek.Utpris:
787
Exkl. 419 kr
Inkl. 524 kr 

Rek.Utpris:
787BIG
Exkl. 441 kr
Inkl. 551 kr 

Keygarage 797

Keygarage 797 fästes med bygel på dörrhandtag, grind etc, och förvarar exempelvis 
nycklar, kreditkort och andra värdesaker. Omställningsbar kombination. 
Bygeltjocklek 10,5 mm.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 455kr
Inkl. 569 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 263 kr
Inkl. 328 kr 

Rostfritt hänglås för släpvagn 70IB/50HB80

Mässingshänglås med dubbelförreglad bygel av rostfritt stål. 
Helkapslat låshus och bygel som skyddar mot smuts och vatten. 
Perfekt som lås till släpvagnslås, 2 nycklar/lås ingår. 
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* Med reservation för ev. prisförändringar - Här i foldern hittar du lås i alla prisklasser, till din cykel, 
moped eller din MC. 
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Klädd kätting 6KS65, 6KS85

Härdad kätting klädd i svart tygkappa i slitstarkt nylon. Ø 6 mm, 
finns i två olika längder 65 & 85 cm.

	

Rek.Utpris:
6KS65
Exkl. 158 kr
Inkl. 198 kr 

Rek.Utpris:
6KS85
Exkl. 176 kr
Inkl. 220 kr 

Klädd kätting Klass 2 8KS85, 8KS110
Härdad kätting klädd i svart tygkappa i slitstarkt nylon i klass 2.

Ø 8 mm, finns i två olika längder 85 & 110 cm.

	

Rek.Utpris:
8KS85
Exkl. 300 kr
Inkl. 375 kr 

Rek.Utpris:
8KS110
Exkl. 381 kr
Inkl. 476 kr 

Klädd kätting Klass 3 10KS110, 10KS170, 10KS200
Härdad kätting klädd i svart tygkappa i slitstarkt nylon i klass 3.

Ø 10 mm, finns i tre olika längder 110, 170 & 200 cm.

	
Rek.Utpris:
10KS170
Exkl. 731 kr
Inkl. 914 kr 

Rek.Utpris:
10KS110
Exkl. 545 kr
Inkl. 682 kr 

Rek.Utpris:
10KS200
Exkl. 827 kr
Inkl. 1.034 kr 



2.

MC-Lås med larm - 8077 DETECTO

Effektivt bromsskivelås med larm, 100 DB. Högt skydd mot yttre 
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning 
samt mot väder och vind. 2 st nycklar ingår, varav 1 st med 
lampa, väska och batteri till låset ingår också.

	

MC-Lås - SLEDGE 77

Bromsskivelås med högt skydd mot yttre påverkan av låset 
såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt mot väder 
och vind. 2 st nycklar ingår, varav 1 st med lampa.

	

MC-Lås Hållare - SH 77

Hållare för bromsskivelås SLEDGE 77. Även om du har 
världens bästa lås, är det inget värt om du inte använder det, 
eller om det är krångligt att få med sig! Med denna hållare 
transporterar du enkelt och säkert ditt lås, så det alltid 
finns till hands när du vill låsa din motorcykel.

	

MC-Lås 68 Victory halvbult - 68YE-HALB & 68YE-VOLL

ABUS bromsskivelås med halv- eller helbult, 14 mm. X-Plus cylinder. Högt skydd 
mot yttre påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt 
mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st med lampa, väska och ett memory 
wire till låset ingår också. Wiren används som påminnelse att MC:n är låst.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 918 kr
Inkl. 1.148 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 246 kr
Inkl. 308 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 1.218 kr
Inkl. 1.523 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 1.499 kr
Inkl. 1.873 kr 

MC-Lås Quick - 37/60HB70Q

ABUS bromsskivelås med avtagbar bygel. Bygelhöjd 70 mm, bygeltjocklek 11 
mm, Plus cylinder. Högt skydd mot yttre påverkan av låset såsom dyrkning, 
slag, borrning, uppklippning samt mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st 
med lampa, väska och ett memory clip till låset ingår också. Clipet används som 
påminnelse att MC:n är låst.

Rek.Utpris:

Exkl. 1.223 kr
Inkl. 1.529 kr 

7.

Rek.Utpris:

Exkl. 394 kr
Inkl. 492 kr 

Vägg eller Golvfäste WBA 100C

Försäkringsgodkänt golv/väggfäste från ABUS. Levereras komplett med bult för 
infästning i betong. Vattentålig, vilket möjliggör montering både ute eller inne.
Lämplig för båtvagnen, släpkärran och liknande.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 943 kr
Inkl. 1.179 kr 

Väggfäste WA 50

Komplett väggfäste med härdade skruvar för infästning 
på vägg. Vattentålig, vilket möjliggör montering både ute 
eller inne.
	

Rek.Utpris:

Exkl. 185 kr
Inkl. 232 kr 

Wire Cobra 12/120

Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. Släpkärror, båtar och 
trädgårdsmöbler. Längd 120 cm, tjocklek 12 mm.
	

Wire Cobra 10/200, 10/500 & 10/1000

Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler. Längd 
200 cm, 500 cm eller 1000 cm, tjocklek 10 mm.

Rek.Utpris:
2 m
Exkl. 215 kr
Inkl. 269 kr 

Rek.Utpris:
5 m
Exkl. 401 kr
Inkl. 501 kr 

Rek.Utpris:
10 m
Exkl. 575 kr
Inkl. 719 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 124 kr
Inkl. 156 kr 

Wire Cobra 8/200

Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och 
trädgårdsmöbler. Längd 200 cm, tjocklek 8 mm.
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Rek.Utpris:

Exkl. 118 kr
Inkl. 148 kr 

Wire 1850/185

Plastad wire från Abus. Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och 
trädgårdsmöbler. Längd 185 cm, tjocklek 8 mm.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 89 kr
Inkl. 111 kr 

Låsspray PS88

Smörjande och skyddande låsspray från ABUS. Förhindrar isbildning i billåset, 
lösgör rostiga skruvar samt smörjer knarrande dörrar, fönster osv. Innehåller 50 ml.

	



3.

MC-Lås med kedja  68/12KS120

ABUS bromsskivelås och tygförsedd kätting, 14 mm bult och 
120 cm lång kätting.  Högt skydd mot yttre påverkan av låset 
såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning samt mot väder 
och vind. 2 st nycklar, varav 1 st med lampa och ett memory 
wire till låset ingår också. Wiren används som påminnelse att 
MC:n är låst.

	 Rek.Utpris:

Exkl. 1.549 kr
Inkl. 1.936 kr 

MC-Lås / Mopedlås City Chain 1060/110 

ABUS MC/moped lås, City chain black. Kraftig tygförsedd kedja 
med integrerat granitlås. Längd 110 cm. Högt skydd mot yttre 
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning 
samt mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st med lampa 
ingår. 
	

Rek.Utpris:

Exkl. 1.589 kr
Inkl. 1.987 kr 

MC-Lås / Mopedlås City Chain 1060/140 

ABUS MC/moped lås, City chain black. Kraftig tygförsedd kedja 
med integrerat granitlås. Längd 140 cm. Högt skydd mot yttre 
påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, uppklippning 
samt mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st med lampa 
ingår. 
	

Rek.Utpris:

Exkl. 1.734 kr
Inkl. 2.168 kr 

Cykellås Bordo 6500/85

Ihopfällbart lås för maximalt skydd. I utfällt läge är Bordo 85 cm. 
Fälls smidigt ihop och tar liten plats, hållare ingår. Mycket högt 
skydd mot yttre påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, 
uppklippning samt mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st 
med lampa till låset ingår också. 
	

Rek.Utpris:

Exkl. 1.166 kr
Inkl. 1.457 kr 

6.

Cykellås Slanglås kombination 1100/55 & 
1100/55BLA

ABUS slanglås med kombinationslås i färgerna röd, blå, grå eller 
svart. Ger ett standardskydd där låg risk för stöld föreligger. Längd 
55 cm, tjocklek 6 mm.

	Rek.Utpris:

Exkl. 50 kr
Inkl. 63 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 307 kr
Inkl. 384 kr 

Cykellås Ramlås 485LH KR

ABUS ramlås. Slagtåligt specialhärdat låshus och bygel. Barnsäker 
bygel som förhindrar oavsiktlig rörelse under färd. Nyckel kan ej tas 
ur när låset är öppet. 2 st nycklar samt monteringsskruvar till låset 
ingår.
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Cykellås My First ABUS 1510/60 RED, BLUE 

Kätting med lås speciellt framtaget för barn. Klädd med slitstarkt 
rött nylontyg, låset finns att få i blått eller rött. 2 nycklar och en 
praktisk påse till låset ingår.

	Rek.Utpris:

Exkl. 218 kr
Inkl. 273 kr 

Cykellås Bygellås 470/150HB230-U

Bygellås för cykel med Granit Plus cylinder och hållare. Ger ett 
bra skydd vid hög stöldrisk, rekommenderas till högkvalitativa 
cyklar. 2 st nycklar medföljer låset, varav 1 st nyckel med lampa.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 706 kr
Inkl. 883 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 319 kr
Inkl. 399 kr 

Speciallås Multi Combi Loop 215/185 

Vajer med integrerat kombinationslås. Har “soft touch” över-
drag som skyddar lacken på din cykel, moped eller motorcykel. 
Perfekt till att låsa fast hjälmar, väskor eller annat du är rädd om. 
Vajerns tjocklek 8 mm, 185 mm längd.

	

Rek.Utpris:

Exkl. 239 kr
Inkl. 298 kr 

Speciallås Combiflex Pro 2502/85 

Kompakt kombinationslås med wire, tar liten plats i fickan. 
Perfekt till att låsa fast hjälmar, skidor, väskor eller annat du är 
rädd om. Vajerns tjocklek 2 mm, 85 cm längd.

	

NEW



4. 5.

Cykellås Bygellås 540/160HB230-U

Bygellås för cykel med Granit X-Plus cylinder och hållare. Ger 
ett mycket bra skydd vid hög stöldrisk, rekommenderas till 
högkvalitativa cyklar. 2 st nycklar medföljer låset, varav 1 st 
nyckel med lampa.
	

Rek.Utpris:

Exkl. 1.037 kr
Inkl. 1.296 kr 

Cykellås Bygellås 40/130HB140

Ergonomiskt bygellås med ”soft touch” överdrag, dvs låset har 
mjukt hölje som effektivt hindrar låset att skava sönder lacken 
på din cykel. Ger ett bra skydd vid hög stöldrisk, rekommend-
eras till högkvalitativa cyklar. Hela 4 st nycklar medföljer låset. 
Finns i rött eller gult utförande.

	
Rek.Utpris:

Exkl. 476 kr
Inkl. 595 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 52 kr
Inkl. 65 kr 

Cykellås Slanglås 1900/55 & 1900/55 KIDS

ABUS slanglås i klara fina färger, neonrosa, 
neonorange, neongrön, ljusblå, röd, blå, eller grå. 
Ger ett standardskydd där låg risk för stöld 
föreligger. Längd 55 cm, tjocklek 6 mm. 
2 st nycklar per lås ingår.

	

Rek.Utpris:
80 cm
Exkl. 870 kr
Inkl. 1.088 kr 

Cykellås Steel-O-Flex 1000/80 & 1000/100

ABUS Steel-O-Flex. Mycket kraftigt inkapslat slanglås med 
Plus cylinder vilket ger ett högt skydd mot t.ex dyrkning. 
Längd 80 eller 100 cm. 2 st nycklar ingår varav 1 st med 
lampa. Låset kan även användas att låsa lättare motorcykel 
och moped med låg stöldrisk.

	
Rek.Utpris:
100 cm
Exkl. 936 kr
Inkl. 1.169 kr 
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Cykellås Bygellås U-Grip 501/160HB230

Bygellås med “soft touch” överdrag, dvs låset har mjukt hölje som 
effektivt hindrar låset att skava sönder lacken på din cykel. Högt 
skydd mot yttre påverkan av låset såsom dyrkning, slag, borrning, 
uppklippning samt mot väder och vind. 2 st nycklar, varav 1 st 
med lampa till låset ingår också. Finns i flera färger.
	

Rek.Utpris:

Exkl. 837 kr
Inkl. 1.047 kr 

Rek.Utpris:

Exkl. 179 kr
Inkl. 224 kr 

Cykellås U-Grip Slanglås 560/65

ABUS slanglås för ett standardskydd där låg risk för stöld före-
ligger. Modern design med “soft touch” överdrag som skyddar 
cykelns lack. Längd 65 cm, tjocklek 8 mm. 2 st nycklar per lås 
ingår. Finns i svart, lime och ceris.

	

Cykellås Primo 5412K/85/12

Abus Wirelås för ett gott skydd där låg risk för stöld föreligger, 
rekommenderas till exempelvis barncyklar, inkl. hållare. 
Längd 85 cm och tjocklek 12 mm. 2 st nycklar per lås ingår.

Rek.Utpris:

Exkl. 242 kr
Inkl. 303 kr 

NEW

NEW

Cykellås Primo 5510K/180/10

Abus Wirelås för ett gott skydd där låg risk för stöld föreligger. Finns i 
5 färger, svart, blå, lime, röd och rosa inkl. hållare. Längd 180 cm och 
tjocklek 10 mm. 2 st nycklar per lås ingår.

Rek.Utpris:

Exkl. 290 kr
Inkl. 363 kr 

Cykellås Wirelås 1950/120 & 1950/120BLA

ABUS wirelås i färgerna röd, blå, grå eller svart för ett standard 
skydd där låg risk för stöld föreligger. Längd 120 cm, tjocklek 7,5 mm.
2 st nycklar per lås ingår.

	
Rek.Utpris:

Exkl. 117 kr
Inkl. 146 kr 

Cykellås Slanglås kombination 1150/120 & 
1150/120BL & KIDS

ABUS slanglås med kombinationslås i klara fina färger, 
neonrosa, neonorange, neongrön eller svart. Ger ett 
standardskydd där låg risk för stöld föreligger. 
Längd 120 cm, tjocklek 6,5 mm.

	
Rek.Utpris:

Exkl. 114 kr
Inkl. 142 kr 


