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ABUS
Az ABUS 1924-es megalapítása óta gyárt és fejleszt mechanikai és elektronikai 
biztonságtechnikai termékeket. Ezek a termékek a „biztonság megnyugtató érzését“ 
biztosítják emberek milliói számára. A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül 
megismerkedhet az ABUS termékek széles választékával.

ABUS lakatok, lakatpántok
Arról, hogy a lakatok napjainkban sokszínűségük révén szinte minden területen 
hasznosíthatók csak kevesen tudnak. Kiváló minőségű láncokkal és lakatpántokkal 
alkotott kombináció segítségével a lakatok kitűnően alkalmazhatók ott, ahol rugalmas 
megoldásokra van szükség. Az ABUS széles választékában minden területre talál 
megfelelő megoldást.

ABUS lakásbiztonság
A bejárati ajtókhoz elengedhetetlenek a megfelelő minőségű zárbetétek, bevésőzárak, 
zárcímerek, pajzsok. A mechanikus alapvédelem bővíthető és ezáltal teljessé tehető 
hevederzár megfelelő felszerelésével vagy egyéb kiegészítő zárak, zsanér oldali 
biztosítók, ajtóláncok, illetve elektronikus biztonságtechnikai termékek (megfigyelő- 
és riasztórendszerek) felszerelésével. Mindezekhez széles, minden igényt kielégítő 
választékot talál az ABUS termékek között.

Egyes statisztikák szerint az ablak- és teraszajtók az elsődleges behatolási pontok a be-
töréseknél. A kereskedelemben kapható ablakok többsége sem bukó- sem pedig zárt 
állapotban nem nyújtanak megfelelő biztonságot a betörések ellen. Ehhez kapcsolódik 
továbbá a gyermekek védelme is, akik ezeket az ablakokat könnyen ki tudják nyitni 
és akár ki is eshetnek rajtuk. Az ABUS számtalan megoldást kínál ezen problémák 
megelőzésére. 

ABUS kerékpár- és motor biztonság
Legyen az motorja vagy kerékpárja biztonsága, testi épségének védelme, vagy sze-
mélyes dolgainak sérülés- és kármentes szállítása, az ABUS mindezen területekre kínál 
megoldásokat az alap biztonsági szinttől egészen a legmagasabb biztonsági szintig.

Gránit és Diskus lakatok 

37/60 Gránit
• ABUS-Plus zárrendszer
• 250.000 különböző zárlat variáció
• letapogatás elleni védelem
• kengyelvédelem
• kétoldali golyós reteszelés
• a ház és a kengyel speciális acél 
 ötvözetből készül
• 65 mm-es szélesség
• 11 mm-es kengyelátmérő
• teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

37/55 Gránit
• ABUS-Plus zárrendszer
• 250.000 különböző zárlat variáció
• letapogatás elleni védelem
• kétoldali golyós reteszelés
• a ház és a kengyel speciális acél 
 ötvözetből készül
• 63 mm-es szélesség
• 11 mm-es kengyelátmérő
• teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

20/70, 20/80 Diskus
• Original Diskus Design
• kívül-belül nemesacél
• különleges hegesztéstechnika – 
 kiváló fúrásvédelem
• edzett acél kengyel
• ABUS-Plus zárszerkezet
• 250.000 különböző zárlat variáció 
• teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható
20/70: 70 mm-es ház, 10 mm-es kengyelátmérő
20/80: 80 mm-es ház, 11 mm-es kengyelátmérő

 en trekken
• Leverbaar in ø 70, 80mm
• Made in Germany

34/55; 34CS/55 
• a ház és a kengyel edzett acélból készül
• precíz zárszerkezet
• fúrásvédelem
• kétoldali golyós reteszelés
• CS: megerősített kengyel
• 55 mm-es szélesség
• 11 mm-es kengyelátmérő
• teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható
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LakatokLakatok

88-as széria 
• masszív réz lakatház
• nikkelezett felület
• ABUS-Plus zárszerkezet
• 250.000 különböző zárlat variáció
• edzett acél kengyel
• kétoldali golyós reteszelés
• teljes körű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható
88/40: 40 mm széles, 7 mm-es kengyelátmérő
88/50: 50 mm széles, 9,5 mm-es kengyelátmérő

722-es széria 
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• fűrészelés elleni védelem
• precíz zárszerkezet
• edzett acélcsap védi a lakatház keskeny 
 oldalát a vágás ellen
• MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható
722/63: 63 mm széles, 10 mm-es kengyelátmérő
722/70: 70 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő
722/90: 90 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő

92-es széria 
• masszív réz lakatház acélborítással
• edzett acél kengyel
• precíz zárszerkezet
• 78 mm-es szélesség
• 12 mm-es kengyelátmérő
• teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

720-as széria 
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• kétoldali golyós reteszelés
• precíz fúrt kulcsos zárszerkezet
• 10000 különböző zárlat variáció
• 30, 40, 50, 60 mm-es méretekben
• MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható
• 50-es és 60-as méret D6, 
 D10 zárbetéttel összehangolható

717-es széria 
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• precíz zárszerkezet
• kétoldali golyós reteszelés
• időjárásálló műanyag borítás
• zárvédő kupak vízelvezető csatornával
• 45, 50 mm –es méretekben
• MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

719-es széria 
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• precíz zárszerkezet
• kétoldali golyós reteszelés
• 20, 30, 40, 50, 60 mm-es méretekben
• MABISZ minősítés
• azonos zárlattal is szállítható
• magas kengyellel is szállítható

86/55
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• kétoldali golyós reteszelés
• bármilyen 10/30-as zárbetéttel használható
• zárrendszerekbe integrálható

Key Garage – Kulcstároló
• kulcs- és kártyatároló
• masszív fém ház
• 4 számjegyű önállóan állítható kód 
 (10.000 variáció)
• kb. 25 kulcs tárolására alkalmas
• lakás, iroda, üdülőkulcsok tárolására
787 –falra szerelhető
797- lakatkengyellel rögzíthető
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Marine - Vízálló lakatok,  
Konténerzár Kombinációs lakatok 

155-ös széria
• acél kengyel
• 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan 
 állítható kóddal (1.000 variáció)
• 40-es méret 4 számjegyű önállóan 
 állítható kóddal (10.000 variáció)

165-ös széria
• réz lakatház
• acél kengyel
• 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan 
 állítható kóddal (1.000 variáció)
• 40-es méret 4 számjegyű önállóan 
 állítható kóddal (10.000 variáció)

145-ös széria
• alumínium lakatház, 9 különböző szín
• könnyű és rozsdamentes
• 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan
 állítható kóddal (1.000 variáció)
• 40-es méret 4 számjegyű önállóan 
 állítható kóddal (10.000 variáció)

721/50 
• széfzáras lakat
• 3 számjegyű nyitáskombináció
• magas védelem a manipulációs nyitás ellen
• 48 mm-es átmérő
• 7 mm-es kengyelátmérő
78KC: főkulcsrendszerrel kombinálva 
(1 kulccsal nyitható az összes rendszerbe 
integrált lakat) 

717IB széria
• masszív réz lakatház
• edzett acél kengyel
• precíz zárszerkezet
• 100 %-ban rozsdamentes
• kétoldali golyós reteszelés
• időjárás- és vízálló műanyag borítás
• zárvédő kupak vízelvezető csatornával
• 45, 50 mm –es méretekben
• magas kengyellel is szállítható
• MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

T84 széria
• réz lakatház műanyag borítással
• réz kengyel
• precíz zárszerkezet
• kétoldali golyós reteszelés
• 100 %-ban rozsdamentes 
• időjárás és vízálló
• 20, 30, 40 mm-es méretekben
• MABISZ minősítés lakatpánttal
• azonos zárlattal is szállítható

180 IB Nautilus
• réz lakatház
• edzett acél kengyel
• 4 számjegyű önállóan állítható kóddal 
 (10.000 variáció)
• beépített manipuláció elleni védelemmel
• 100 %-ban rozsdamentes
• kétoldali golyós reteszelés
• 53 mm-es szélesség
• 8 mm-es kengyelátmérő
• magas kengyellel is szállítható

215/100 konténerzár
• szállító- és tároló konténerek lezárására
• extra erős acélház
• extra erős lakattal
• 100 %-ban rozsdamentes 
• teljeskörű MABISZ minősítés lakattal
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Egyéb biztonságtechnika Lakatpántok

140-es széria
• nemesacél
• stabil konstrukció Diskus lakatokhoz
• lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
• rejtett csavarozás
• 120 és 190 mm-es méretben 

Bevésőzárak
• lakás, beltéri és toalett ajtókhoz
• portálzárak
• 92, 90, 85, 72, 55 mm-es méretekben

110-es széria
• csuklós lakatpánt
• stabil konstrukció
• lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
• rejtett csavarozás 
• 155, 195, 230 mm-es méretben
 

100DG széria
• csuklós lakatpánt
• rozsdamentes
• lakatszem edzett acélból 
• rejtett csavarozás
• 80, 100 mm-es méretben
 

200-as széria
• rozsdamentes
• lakatszem edzett acélból 
• rejtett csavarozás
• 75, 95 , 115, 135, 155 mm-es méretben
 

SK 78
• zárható ajtólánc
• kívülről kulccsal nyitható
• edzett láncszemek
• gyermekvédelemmel ellátott sín
• precíz zárszerkezet
• 155 mm hosszú lánc
• színek, barna, ezüst, fehér

SK 69
• acél ajtólánc
• ferde sín – gyermekvédelem
• 165 mm hosszú lánc
• színek: nikkel és réz

1200
• optikai ajtókitekintő
• 200 °-os látószög
• 35-55 mm-es ajtóvastagságig
• színek: réz és nikkel
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ZárbetétekEgyéb biztonságtechnika 

Pajzsok
• gomb-kilincs és kilincs-kilincses kivitelben
• maghúzás és fúrás elleni védelemmel is
• 92, 90, 72, 55 mm-es méretekben

2010-es széria
• masszív ajtó kiegészítő zár
• külső körcilinderrel
• 3 kulcs
• Színek: fehér, barna

Hevederzárak
• nagy méretválaszték
• többféle színben
• többféle zárbetét típussal 

TAS széria 
• ajtó kifeszítés és kiemelésgátlók 

EP 10
• 13 csapos zárszerkezet
• védett profil (kulcsmásolás csak a 
 biztonsági kártya tulajdonosának)
• törésvédelem
• kétoldali fúrásvédelem
• 3 db pontfuratos kulcs biztonsági csappal
• vésznyitó funkció (ha a kulcs belül a zárban  
 van kívülről is nyitható)
• nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
• azonos zárlattal is szállítható
• teljeskörű MABISZ minősítés
• szín: matt nikkel

D10
•10 csapos zárszerkezet
• kétoldali fúrásvédelem
• 5 db pontfuratos kulcs
• CODE Card – kulcsmásoláshoz és 
 azonos zárlathoz
• azonos zárlattal is szállítható 
• teljeskörű MABISZ minősítés
• szín: matt nikkel

D 6
• 6 csapos zárszerkezet
• kétoldali fúrásvédelem
• 5 db pontfuratos kulcs
• CODE Card – kulcsmásoláshoz 
 és azonos zárlathoz
• nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
• azonos zárlattal is szállítható 
• teljeskörű MABISZ minősítés
• szín: nikkel, réz (egyes méretekből)

XP 2S
• 12 csapos zárszerkezet
• ütögetéses nyitásmódszer elleni védelem
 (Anti-Bumping)
• védett profil (kulcsmásolás csak a 
 biztonsági kártya tulajdonosának)
• kétoldali fúrásvédelem
• 3 db pontfuratos kulcs biztonsági csappal
• vésznyitó funkció (ha kulcs belül a zárban 
 van kívülről is nyitható)
• nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
• azonos zárlattal is szállítható
• teljeskörű MABISZ minősítés
• Szín: nikkel

• pat. pend. •
• pat. pend. •
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AblakzárakZárbetétek

FOS 550
• ablakzár nyíló ablakokhoz
• stabil szerkezet
• ideális teraszajtókhoz (max. 310 cm magas) 
 és osztó nélküli kétszárnyú ablakokhoz
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna 

PS 88
• zártisztító spray
• alkalmas zárszerkezetek 
 karbantartására
 

ABUS-Pfaffenhain zárrendszerek
• egyedi zárlatok
• azonos zárlatú zárbetétek
• speciális zárbetétek (ovál, kapcsoló, stb.)
• zárrendszerek (központi, 
 fő- és vezérkulcsos rendszerek) 
 

E 5
• 5 csapos zárszerkezet
• kétoldali fúrásvédelem
• 3 db kulcs
• nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
• azonos zárlattal is szállítható 
• teljeskörű MABISZ minősítés
E50: kétoldali fúrásvédelem nélkül
Szín: nikkel, réz 

Tür 1

Tür 2

Tür 3

Tür 4

Tür 5

Tür 6

FKS 208
• ablakzár nyíló és bukó ablakokhoz
• ideális olyan teraszajtókhoz és ablakokhoz,  
 melyek sűrűn buktatott állapotban vannak
• az összes retesz a zárható ablakkilincs 
 segítségével nyitható és zárható
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna 
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AblakzárakAblakzárak

FTS 88
• stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
• nyitás és zárás kulccsal
• keskeny kivitel
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
-         színek: fehér, barna

FTS 99
• stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
• az ablak zárásakor kulcs nélkül 
 automatikusan bezáródik, nyitás kulccsal
• nyitás, zárás kijelző
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható

• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

FTS 96
• stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
• zárása forgatógombbal, nyitása kulccsal
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

FTS 106
• stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
• önállóan állítható kód a nyitáshoz és záráshoz
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

FTS 206
• stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
• az ablak nyíló oldalát védi
• zárás egy retesz megnyomásával, nyitás kulccsal
• 2 lépésben zárható (1. lépés a retesz részleges   
 megnyomásakor reteszel; 2. lépés a retesz   
 teljes benyomására zár, nyitás csak kulccsal)
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
  • MABISZ minősítés
  • színek: fehér, barna 

TELE-Z 
• stabil teleszkópzár befelé nyíló ablakokhoz
• zárás nyomógomb segítségével, nyitás
 kulccsal
• 2 zárási pont az ablakot határoló falban
• az ablakot nem kell megfúrni
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, króm
• méretek: 1m /1,40m/1,80m/2,20m 
 (68 cm-re rövidíthető) 

 

FO 500, FO 400
• stabil ablakzár nyíló- és bukó ablakokhoz
• ideális befelé nyíló ablakokhoz az ablakkilincs
 helyett
• buktatott állapotban a nyitáshatároló véd
• zárása nyomógombbal, nyitása kulccsal
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna
• FO 400: nyitáshatároló nélkül
 

FTS 3003
• ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
• nyitás kulccsal, zárás gombbal
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna
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AblakzárakAblakzárak

FTS 3002
• stabil ablakzár kifelé nyíló ablakokhoz
• nyitás kulccsal, zárás gombbal 
• keskeny kivitel
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható

• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

DFS 95
• masszív ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott
 ablakokhoz
• nyitás kulccsal, zárás forgatógombbal
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
      • színek: fehér, barna 

DF  88
• stabil ablakzár tetőtéri ablakokhoz
• nyitás és zárás kulccsal
• 1 tonnás nyomóerő ellenállás
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható

• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

FG 200
• zárható ablakkilincs
• zárás nyomógombbal, nyitás kulccsal
• kiváló gyermekvédelem
• 32 mm-es csavartávolság
• 7 mm-es forgatórúd
• színek: fehér, ezüst, barna

SW
• ablak kifeszítés gátló
• kulcs nélkül nyitható és reteszelhető
• MABISZ minősítés
• színek: fehér és barna

2510
• ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
• nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
• keskeny kivitel
• egyszerű szerelés
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

2520
• ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott 
 ablakokhoz
• nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
• egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal
 szállítható
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

BA
• rögzítőrúd ablakzárak felszereléséhez
• segítségével az ablakzárak megfelelően
 rögzíthetők az ablakkeretre (pl. nem
 megfelelő vagy fémmerevítő hiánya esetén)
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Ablakzárak

ABUS HomeTec
• elektromos vezeték nélküli ajtózár távirányítóval
 (CFA100 + CFB1000)
• nem kell mást tennie csak a meglévő zárbetétet
 egy 10 mm-es hosszabb vésznyitó funkcióval
 ellátott zárbetétre kell cserélnie és fúrás-faragás
 nélkül használható is a készülék
• összesen 9 távirányító csatlakoztatható a 
 rendszerhez
• alapcsomag: 1 db CFA 1000 + 1 db CFB 1000
• CFT 1000: külön megvásárolható vezeték nélküli
 beléptető modul

FAS 97
• stabil automata zsanér oldali védelem
• befelé nyíló ablakokhoz a zsanér felöli oldalra
 szerelhető
• az ablak nyitásakor a termék az ablakkal
 együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni
 (kulcs nélkül) és zárásnál automatikusan
 reteszel
  • 1 tonnás nyomóerő ellenállás
  • MABISZ minősítés
  • színek: fehér, barna

FAS 101
• stabil zsanér oldali védelem
• befelé nyíló ablakokhoz használható
• az ablak nyitásakor a termék az ablakkal
 együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell  
 nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál kézzel  
 vissza kell zárni
• 1 tonnás nyomóerő 
 ellenállás
• MABISZ minősítés
• színek: fehér, barna

BelülrőlBelülrőlKívülrőlKívülről

ABUS – Security Center 
vezetékes és vezeték nélküli 
riasztók, megfigyelő rendszerek 




