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- Här hittar du lås i alla prisklasser, till din cykel, moped
eller din MC.

SMARTA SÄKERHETSLÖSNINGAR FRÅN ABUS
Pålitligt skydd för din motorcykel

MC-Lås med larm - 8077 DETECTO
13,5 mm, låsbulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av
specialhärdat stål
3D Position Detection - registrerar skakningar och minmala rörelser i alla tre dimensioner och
utlöser larmet
Larmfunktion med minst 100 dB i 15 sekunder. Därefter automatiskt ny aktivering.
Tack vare det automatiska detektionssystemet för bromsskivor kan låset transporteras i stängt läge
utan att larmet aktiveras
Batteri- och aktivitetsstatusen indikeras med hjälp av olika akustiska och visuella signaler (flerfärgad
LED)
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
Två AAA-standardbatterier samt transportväska medföljer
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

MC-Lås - SLEDGE 77
13 mm, låsbulten, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av
specialhärdat stål
Glidmekanismen möjliggör flexibel och enkel montering
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Mjukt plasthölje för att förhindra lackskador
En minnesklämma som påminnelse för att förhindra oavsiktlig körning med fordonet när det
fortfarande är låst ingår, samt en väska för förvaring av låset
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

MC-Lås 68 Victory - 68YE-HALB & 68YE-VOLL
14 mm, låsbulten, låshuset och understödjande delar av låsmekanismen är gjorda av specialhärdat stål
Användarvänlig tack vare gummerad ring
Den runda formen och tre oberoende roterande delar hindrar att låset öppnas med hjälp av verktyg
ABUS X Plus cylinder för högsta säkerhet mot manipulation som tex slag
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa samt en förvaringsväska
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
En minnesklämma som påminnelse för att förhindra oavsiktlig körning med fordonet
när det fortfarande är låst ingår
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

MC-Lås Quick - 37/60HB70Q
13 mm, låsbulten, låshuset och understödjande delar av låsmekanismen är gjorda av
specialhärdat stål
Dubbel låsning av bygel i låskroppen
Mycket användarvänligt pga de gummerade delarna av låset
ABUS Plus cylinder för högt skydd mot manupilation ex dyrkning
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa samt en förvaringsväska
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
En minnesklämma som påminnelse för att förhindra oavsiktlig körning med fordonet
när det fortfarande är låst ingår
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS Plus lås
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MC-Lås med kätting 68/12KS120
12 mm stark kätting försedd med nylontyg för att förhindra skador på motorcykelens lackering
14 mm, låsbulten, kättingen, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av
specialhärdat stål
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
Den runda formen och de tre oberoende roterande bitarna hindrar användningen av öppningsverktyg
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

MC-Lås / Mopedlås City Chain 1060/110
10 mm stark kätting försedd med nylontyg för att förhindra skador på motorcykelens lackering
Kedjan, låskroppen samt stödelementen i låsningsmekanismen är gjorda av speciellt härdat stål
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Längd 110 cm
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
Automatiskt nyckelhålskydd mot smuts och korrosion
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

MC-Lås / Mopedlås City Chain 1060/140
10 mm stark kätting försedd med nylontyg för att förhindra skador på motorcykelens lackering
Kedjan, låskroppen samt stödelementen i låsningsmekanismen är gjorda av speciellt härdat stål
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Längd 140 cm
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa
Automatiskt nyckelhålskydd mot smuts och korrosion
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

CYKELLÅS

Skydd mot cykelstöld

Cykellås Bordo 6500/85
5,5 mm tjocka stavar med extra mjukt tvåkomponentsöverdrag som skydd mot lackskador
Silikonöverdrag för låskistan med ”soft touch”-egenskaper som harmonierar färgmässigt
ABUS Link-Protection-Shield ger lederna ett effektivt sågskydd
Stavarna, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Enkel transport genom praktisk väska
Verktygsfri montering via praktiska strap-band eller med slitstarka velcro band
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

ABUS-The good feeling of security
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Cykellås Bygellås 540/160HB230-U
Härdad 13 mm fyrkantig parabolbygel, bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är
tillverkade av specialhärdat stål
ABUS Power Cell-teknik (patenterad) ger extra skydd mot slag och vridning
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa samt en hållare till låset
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

Cykellås Bygellås 40/130HB140
14 mm, härdad bygel
Innovativt husskydd med “soft touch” för att förhindra lackskador
Ergonomisk form ger bästa hantering
Bygeln och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
Fyra nycklar levereras med låset
Finns i röd eller gul låskista

Cykellås Bygellås 470/150HB230-U
Härdad 12 mm parabolbygel
ABUS Power Cell-teknik (patenterad) ger extra skydd mot slag och vridning
Bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion
EaZy KF - hållare med komfortabel enhandsmanövrering för snabb montering på
runda rör med 28–36 mm diameter
USH 470 – universalhållare med enkel montering på runda rör med en diameter av
15–35 mm
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

Cykellås Bygellås U-Grip 501/160HB230
13 mm, härdad bygel
Innovativt husskydd med “soft touch” för att förhindra lackskador
ABUS Power Cell-teknik (patenterad) ger extra skydd mot slag och vridning
Bygeln, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS X Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa, ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion
Finns i två färger, vit och lime
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

Cykellås Steel-O-Flex 1000/80
Den innerliggande stålvajern skyddas av 25 mm tjocka, överlappande stålhylsor
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Längd 80 cm
Stålhylsorna, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
2 st nycklar till låset ingår
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Cykellås Steel-O-Flex 1000/100
Den innerliggande stålvajern skyddas av 25 mm tjocka, överlappande stålhylsor
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Längd 100 cm
Stålhylsorna, huset och de bärande delarna av låsmekanismen är tillverkade av specialhärdat stål
ABUS Plus-cylinder för ytterst effektivt skydd mot manipulation som t.ex. dyrkar
Automatiskt lock för nyckelhålet som skyddar mot smuts och korrosion
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
2 st nycklar till låset ingår
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS X Plus lås

Cykellås Primo 5412K/85/12
12 mm tjock stålvajer av hög kvalitet
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
2 st nycklar till låset ingår
Hållare ingår
Längd 85 cm

Cykellås Primo 5510K/180/10
10 mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
2 st nycklar till låset ingår
Hållare ingår
Längd 180 cm
Finns i 5 olika färger, blå, rosa, lime, röd och svart

Cykellås U-Grip Slanglås 560/65
8 mm tjock stålvajer av hög kvalitet
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
2 st nycklar till låset ingår
Lätt att transportera genom att låset sätts omkring sadelstolpen
Längd 65 cm
Finns i tre färger, ceris, lime och grå/svart

Cykellås Wirelås 1950/120 & 1950/120BL
7,5 mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
2 st nycklar till låset ingår
Längd 120 cm
Lätt att transportera genom att spirallåset sätts omkring sadelstolpen
Finns i 4 olika färger, blå, röd, grå och svart
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Cykellås Slanglås 1900/55 & 1900/55 KIDS
6 mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
2 st nycklar till låset ingår
Längd 55 cm
Lätt att transportera genom att låset sätts omkring sadelstolpen
Finns i 7 olika färger, ljusblå, orange, rosa, blå, röd, grå och neongrön

Cykellås Slanglås kombination 1150/120BL
& KIDS
7 mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Kodlås gör det möjligt för flera personer att använda låset
Längd 120 cm
Lätt att transportera genom att spirallåset sätts omkring sadelstolpen
Finns i 5 olika färger, ljusblå, orange, rosa, svart och neongrön

Cykellås Slanglås kombination 1100/55 &
1100/55BLA
6 mm tjock, högkvalitativ och superflexibel spiralvajer
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Kodlås gör det möjligt för flera personer att använda låset
Längd 55 cm
Lätt att transportera genom att låset sätts omkring sadelstolpen
Finns i 4 olika färger, blå, röd, grå och svart

SPECIALLÅS & TILLBEHÖR

Säkerhetslösningar för alla behov

Snöskoterlås 37/55HB535
11 mm, låsbulten, låshuset och understödjande delar av låsmekanismen är gjorda av specialhärdat stål
Dubbel låsning av bygel i låskroppen
ABUS Plus cylinder för högt skydd mot manupilation ex dyrkning
 Ny Black Granit® -beläggning för ännu mer korrosionsbeständighet
Två nycklar medföljer, varav den ena med LED-lampa samt en väska till låset
ABUS-kodkort för tilläggs- eller ersättningsnycklar
En minnesklämma som påminnelse för att förhindra oavsiktlig körning med fordonet när det
fortfarande är låst ingår
Låset går även att beställas i likalåsning med andra ABUS Plus lås
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Rostfritt hänglås för släpvagn 70IB/50HB80
Lås av massiv mässing med inkapslad låskista med speciell skyddskåpa och
dräneringskanaler som skyddar låsmekanismen mot vatten och smuts
Stöttåligt plastöverdrag som skyddar ömtåliga ytor
Plastmantlad bygel av härdat stål
Innerdelar av rostfria material
2 st nycklar ingår
Automatisk låsning: Låsning utan nyckel genom att bygeln trycks ned

Speciallås Combiflex Pro 2502/85
Kompakt design, tar liten plats
Perfekt för skyddande av bagage, sport artiklar som skidor, snowboards, skridskor och
cykelhjälmar
2 mm vajer, automatisk upprullning av vajern
Individuellt valbar kod, 3 kodsnurror
Längd 85 cm

Speciallås Multi Combi Loop 215/185
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Perfekt för skyddande av bagage, sport artiklar som skidor, snowboards, skridskor och
cykelhjälmar
8 mm vajer
Individuellt valbar kod, 4 kodsnurror
Längd 185 cm

Wire Cobra 12/120
Högkvalitativ stålvajer med två öglor
12 mm vajer
Längd 120 cm
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler

Wire Cobra 10/200, 10/500 & 10/1000
Högkvalitativ stålvajer med två öglor
10 mm vajer
Finns i tre längder, 2 m, 5 m och 10 m
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler

Wire Cobra 8/200
Högkvalitativ stålvajer med två öglor
8 mm vajer
Längd 2 m
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler

Wire 1850/185
Högkvalitativ stålvajer med två öglor
8 mm vajer
Längd 185 cm
Plastöverdrag som skyddar mot lackskador
Lämplig för t ex. släpkärror, båtar och trädgårdsmöbler
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Klädd kätting 6KS65, 6KS85
6 mm härdad kätting
Tygöverdrag som skyddar mot lackskador
Finns i två längder, 65 cm & 85 cm

Klädd kätting Klass 2 8KS85, 8KS110
8 mm härdad kätting
Tygöverdrag som skyddar mot lackskador
Finns i två längder, 85 cm & 110 cm
Klass 2

Klädd kätting Klass 3 10KS110, 10KS170, 10KS200
10 mm härdad kätting
Tygöverdrag som skyddar mot lackskador
Finns i tre längder, 110 cm, 170 cm & 200 cm
Klass 3

MC-Lås Hållare - SH 77
Hållare till bromsskivelås Granit Sledge 77
Monteras på rör med Ø 12-28 mm (två rör behövs), mm eller kvadratisk diameter
Två uppsättningar skruvar med olika längder och plastfäste med metallklämma
för montering och inlägg av gummi ingår
Mycket snabb montering

Vägg eller Golvfäste WBA 75C
14 mm tjock bygel av härdat specialstål för maximal motståndskraft
Inkl. monteringstillbehör
Monteringsankaret möjliggör fastsättning av cyklar i garage, källare eller på hus
WBA 75 kan med de medföljande monteringstillbehören monteras antingen på
golvet eller på väggen

Vägg eller Golvfäste WBA 100C
16 mm tjock bygel av härdat specialstål för maximal motståndskraft
Inkl. monteringstillbehör
Lämpligt för uthyrningsobjekt då det vid korrekt montering är svår att få bort
Genom den platta konstruktionen och den högkvalitativa plastkåpan kan
WBA 100 utan problem köras över i t.ex. garaget
Vädertåliga konstruktionen, kan användas inom- och utomhus

Väggfäste WA 50
Väggfäste av härdat specialstål för maximal motståndskraft
Inkl. monteringstillbehör
Lämpligt för uthyrningsobjekt då det vid korrekt montering är svår
att få bort
Vädertåliga konstruktionen, kan användas inom- och utomhus

