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Information om 
försäkringsklassade hänglås

SSF ( Svenska Stöldskydds Föreningen) delar in hänglås i fem 
klasser varav klass 1 är den lägsta. Ett lås certifierat/intygat i 
högre klass uppfyller alltid kraven även i en lägre klass. I fall 
där försäkringsvillkoren föreskriver ”godkänt hänglås”    
ges följande exempel på användningsområden:

Klass 1  Invändig låsning av fönster, verktygslådor,    
  skåp och dylikt 

Klass 2  Låsning av källare- och vindsförråd i flerfamiljshus,  
  invändig låsning av galler och luckor i skyddsklass*  
  1 och 2. Låsning av båtar med vikt under 200 kg   
  samt låsning av cykel (tillsammans med godkänd   
  kätting.)

Klass 3  Invändig låsning av dörr, port och luckor i skydds- 
  klass* 1, 2 och 3 samt invändig låsning av galler i   
  skyddsklass* 3. Låsning av motorcyklar och mopeder,  
  båtar med vikt över 200 kg samt båtmotorer.   
  Lås kombineras med kätting i klass tre. 

Klass 4  Utvändig låsning av Container, dörr, port, lucka   
  och galler i skyddsklass* 1, 2 och 3. 

* För information och kontroll av skyddsklass, kontakta   
ditt försäkringsbolag.

OBS! Kontakta alltid ditt försäkringsbolag för att få råd  
om vilken klass som krävs för just ditt behov!

Säker låsning för alla ändamål
med kvalitétslås från

ABUS säkerhetsskala hjälper dig att välja rätt lås för ditt behov. 
Ju högre siffra på skalan desto bättre är låset. 

OBS! Skalan skall inte förväxlas med Svenska Stöldskydds 
Föreningens klassindelning, se nedan!

Ju högre desto bättre!
Ju högre desto bättre!
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ABUS - The good feeling of security

• ABUS Pluscylinder.     
 Världskänt och erkänt    
 skydd mot dyrkning

• Kombinationslås med    
 ställbar, personlig kod 

• Dubbelsidig regling     
 av bygeln

• 100% Rostfritt; alla   
 delar i låset av icke   
 rostande material.

• Likalåsning. En nyckel    
 passar till flera lås
 

 • Förhöjt skydd mot     
 klippning med bultsax 

Tips och råd om låsanvändning:

• Måste låset vara godkänt av SSF – Välj klassade lås märkta med SCSB   
 logga, klass 1-4 (Certifierad produkt)
• Skall en kombination av hänglås/kätting användas – Välj alltid    
 produkter ur samma Klass.
• Skall låset hänga utsatt för väder och vind – Välj rätt material och   
 korrosionsskydd, 100% rostfria lås är märkta Marine 
• Skall låset användas av många olika personer - Välj kombinationslås,   
 lås med huvudnyckelsystem eller olika Låsningsgrupper     
 (kan beställas, fråga butikspersonalen)
• OBS! Tänk på att kombinationslås inte är försäkringsklassade.    
 Vi rekommenderar denna låstyp endast för tillfälliga låsningar!
• Skall flera applikationer/saker låsas med samma nyckel – Välj lås    
 med likalåsning
• Behövs flera olika grupper av likalåsning – Kontakta din återförsäljare  
 för skräddarsydda lösningar 
• Behövs lås med olika höga/breda byglar och du inte hittar dem här   
 i sortimentet – kontakta din återförsäljare.        
 ABUS har en mängd olika varianter 
• Är det fler än ett lås i förpackningen (ex. två eller tre) har de alltid   
 samma låsning/nyckel
• Vill du ha ett hänglås med samma nyckel som till hemmet?
  Möjligheten finns (klass 1-4), kontakta din återförsäljare! 
• Godkända lås för Cykel/Moped/MC är alltid märkta med SSF/SCSB   
 Logotyp (Intygad produkt)

Säker låsning för alla ändamål
med kvalitétslås från

Piktogram

Förklaring av Piktogram 

Ex. på 
användningsområde

Produktbeskrivning Mått Säkerhetsskala


