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Når du kommer på opgaver, der kræver særlig styrke og fleksibilitet på cylinderdelen, er hængelåsserien 83 en stærk løsning. 
ABUS tilbyder et bredt program baseret på patenteret teknologi. Hver hængelås har sine fordele og særlige kvaliteter. Her får 
du overblik over serien, så du kan vælge den rigtige lås. 

Fleksible hængelåse
Serien er blandt andet kendetegnet ved, at alle låsene har udskiftelige cylindere. Det giver mulighed for at serien kan  
integreres i eksisterende eller nye låsesystemer. Hængelåsene fås til oval-, snowman- eller ottetalscylinder,og kan  
integreres med alle gængse låsesystemer på markedet.

Patenteret teknologi 

Styrke og kvalitet
83-serien er kendetegnet ved optimal konstruktion, korrekt materialevalg samt materialebehandling. Alt i alt resultatet af 
tysk grundighed og mange års udviklingsarbejde i ABUS’ egne udviklingsafdelinger og testlaboratorier. Den dokumenterede 
ABUS kvalitet opfylder branchens krav til højeste sikkerhedsniveau. 

De tilhørende bøjler er alle nano protect-behandlede, hvilket sikrer en fremragende korrosionsbeskyttelse.

På de fleste 83-hængelåse kan bøjlen skiftes ved hjælp af ABUS’ patenterede bøjleskiftsystem. For at skifte bøjlen skal 
du anvende det tilhørende specialværktøj. Du kan skifte bøjlen på få sekunder, uden at låsekugler eller andre dele skal 
afmonteres. Bøjleskiftet øger hængelåsens anvendelsesmuligheder markant, da programmet omfatter et stort udvalg af
bøjler i varierende højder og i både rustfrit stål og messing. Cylinderbeskyttelse

Til særligt hårde miljøer kan cylindercoveret med fordel anvendes. Coveret fås til samtlige 
modeller i 83-serien. Udover at beskytte cylinderen mod fugt og snavs beskytter coveret 
også mod slidtage af selve hængelåsen. Samtidig hindrer det hængelåsen i at påføre
slidtage på døre eller lignende.

Enkel i brug
I en travl hverdag skal arbejdet på værkstedet være enkelt og kræve minimal tid. Også 
her udmærker 83-serien sig ved at være nem at arbejde med. Den patenterede Z-bar 
gør det hurtigt og enkelt at omstille hængelåsen til enten tvangslukkende eller med 
smækfunktion.ottetalscylindersnowmancylinderovalcylinder



Rock 83/80 & Rock 83/60

•	 Passer til alle ovalcylindre på markedet
•	 Registreret ved forsikring & pension  

Rock 83/80 i Grade 5,  
Rock 83/60 i Class 3 

•	 Hængelåshus (kappe) og bøjle i  
hærdet specialstål

•	 Nano protect– ekstrem korrosions-
beskyttelse af cylinderhus og bøjle  
med nanoteknologi

•	 Leveres uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Nemt bøjleskift
•	 Kan leveres med 60 mm og 80 mm  

høj bøjle
•	 Mulighed for montering af cylindercover

Rock 83CS/80

•	 Passer til alle ovalcylindre på markedet
•	 Hængelåshus (kappe) og bøjle i hærdet 

specialstål
•	 Nano protect– ekstrem korrosions-

beskyttelse af cylinderhus og bøjle med 
nanteknologi

•	 Ekstra bøjlebeskyttelse
•	 Leveres uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Nemt bøjleskift
•	 Kan også leveres med 80 mm høj bøjle
•	 Mulighed for montering af cylindercover

Rock 83/55 & 83CS/55

•	 Passer til ottetalscylindre
•	 Integrerbar med låsesystemer fra  

ABUS Pfaffenhain
•	 Hængelåshus (kappe) og bøjle i hærdet 

specialstål
•	 Nano protect– ekstrem korrosions-

beskyttelse af bøjle med nanoteknologi
•	 Ekstra bøjlebeskyttelse
•	 Leveres både med og uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende til 

smækfunktion
•	 Mulighed for montering af cylindercover

83/50 & 83CS/50

•	 Passer til ottetalscylindre
•	 Integrerbar med låsesystemer fra  

ABUS Pfaffenhain
•	 Forkromet hængelåshus (kappe) i  

massiv messing
•	 Bøjle i hærdet specialstål
•	 Nano protect– ekstrem korrosions-

beskyttelse af bøjle med nanoteknologi
•	 Ekstra bøjlebeskyttelse
•	 Leveres både med og uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Nemt bøjleskift
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende  

til smækfunktion
•	 Mulighed for montering af cylindercover

83/45 S

•	 Passer til de fleste snowmancylindre  
på markedet

•	 Registreret ved forsikring & pension  
i Grade 3

•	 Forkromet hængelåshus (kappe) i  
massiv messing

•	 Bøjle i specialstål
•	 Nano protect– ekstrem korrosions-

beskyttelse af bøjle med nanoteknologi
•	 Leveres uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende til 

smækfunktion
•	 Mulighed for montering af cylindercover

83WPIB/53

•	 Passer til de fleste snowmancylindre  
på markedet samt ottetalscylindre

•	 Integrerbar med låsesystemer fra  
ABUS Pfaffenhain

•	 Registreret ved forsikring & pension  
i Class 1

•	 Forkromet hængelåshus (kappe) i  
massiv messing

•	 Bøjle i rustfri stål
•	 Leveres både med og uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Patenteret løsning for hurtigt bøjleskift
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende til 

smækfunktion
•	 Total beskyttelse af cylinderhus (kappe) 

og nøgleindgang mod vejrlig og snavs 
samt pakning mellem kappe og bøjle

Ekstra styrke - til sikring af høj værdi eller ved høj risiko



Overfald 125/150

•	 Registreret ved forsikring & pension i Grade 3
•	 Fremstillet i støbejern af meget høj kvalitet
•	 Ekstra stærkt hængsel
•	 ”Øje” i hærdet stål
•	 Skjulte skruer

83AL/45 til ottetal 

•	 Passer til ottetalscylindre
•	 Integrerbar med låsesystemer fra ABUS Pfaffenhain
•	 Registreret ved forsikring & pension i Class 2
•	 Hængelåshus (kappe) i massiv specialaluminium, TITALIUM
•	 Nano protect– ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle  

med nanoteknologi
•	 Leveres uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
•	 Mulighed for montering af cylindercover

83AL/45 S

•	 Passer til de fleste snowmancylindre på markedet
•	 Registreret ved forsikring & pension i Class 2
•	 Hængelåshus (kappe) i massiv specialaluminium, TITALIUM
•	 Bøjle i specialstål
•	 Nano protect– ekstrem korrosionsbeskyttelse af bøjle med 

nanoteknologi
•	 Findes i syv forskellige farver
•	 Leveres både med og uden cylinder
•	 Bøjlen låses med kugler i begge sider
•	 Patenteret løsning til hurtigt bøjleskift
•	 Nem omstilling fra tvangslukkende til smækfunktion
•	 Mulighed for montering af cylindercover

Symbiose mellem overfald
og hængelås

Hængelåsens styrke skal naturligt passe med 
overfaldets styrke. Til 83-serien er dette over-
fald et naturligt valg, da det er vores ekstra 
kraftige overfald med hængsel. Overfaldet 
har ingen synlige skruer.  

Middel styrke - til sikring af middel værdi eller ved middel risiko

Type nr. 83AL/45 S 83/45 S 83AL/45 83/50 83CS/50 83/55 83CS/55 83/60 S 83/60 O 83/80 O 83CS/80 83WPIB/53 83WPIB/53

Reg. ved f&p*
Class 2 Grade 3 Class 2 Class 3 Grade 5 Class 1

Cylindertype Snowman Snowman Ottetal Ottetal Ottetal Ottetal Ottetal Snowman Oval Oval Oval Snowman Ottetal

Bredde a 47 47 47 48 48 55 55 60 60 80 80 57 57

Fri bredde b 24 23,5 24 24 22 26 26 25 25 40 29 24 24

Fri højde c 25 26,5 25 27 27 37 28 38 38 40 38 28 28

Bøjledia. d 8 8 8 9,5 9,5 11,5 11,5 11 11 15 15 8 8

Tykkelse e 21 21 21 21 21 25 25 28 28 38 32 35 35

Total højde f 85 85 85 88 88 103 94 105 105 112 120 103 103

Bøjlehøjder

19 mm X X X X X

25 mm X X X

28 mm X X X

33 mm

38 mm X X X X

40 mm X X X

50 mm X X X X

60 mm X X

63 mm X X

75 mm X X X X X X

80 mm X

100 mm X X X X

Tvangslukkende X X X X X X X X X X X X X

Smækfunktion X X X X X X X X   X X
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f

d

b

c

83-seriens dimensioner

Her finder du et samlet overblik over seriens brede 
udvalg. For at træffe det rette valg, kan du her  
sammenligne hængelåsenes dimensioner.

*Registreret ved f&p efter EN 12320 (Grade) eller S3FN 014 (Class). Bemærk standard-tyv metoden er under udfasning i perioden fra d. 31. december 2013 og to år frem.
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