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ConHasp GRANIT™

ConHasp GRANIT™ 215/100
Den perfekta säkringen för containrar

Fler och fler varor transporteras och lagras numera i containrar.
Till detta tillkommer ett oräkneligt antal containers på byggar-
betsplatser där material och maskiner förvaras, dessa är oftast 
inte bevakade och därför mycket lätta att angripa. Inbrottstju-
var kan därför tämligen enkelt och ostört med en relativt enkel 
utrustning angripa en container och stjäla eller förstöra varor, 
maskiner och material. Detta ställer naturligtvis till det både 
kostnads- och problemmässigt för både företag och försäkrings-
bolag.

ConHasp GRANIT 215/100 från ABUS erbjuder ett pålitligt skydd 
mot illegalt intrång genom att säkra den svaga punkten på en 
container, nämligen dörrarna.

ConHasp är enkel att montera utan några större förberedelser, 
den har en kompakt design, storleksmässigt mindre än en A4-
sida.
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ConHasp GRANIT™ 215/100
Den perfekta säkringen för containrar

ConHasp GRANIT™ 215/100
Information

Användning och tillämpning
•  Passar både transport- och förvaringscontainrar (gamla som nya)
• Även lämplig till hangar/skjutdörrar, ladugårdsdörrar,  
 vikdörrar till lastbil etc. 
• Fungerar med befintliga hänglås men rekommenderad  
 användning är med försäkringsgodkända ABUS lås i  
 SSF Klass 3 och 4.
• Kan integreras i befintligt låssystem

Teknologi
• Extra hög säkerhet för objekt så som containers etc.
• Tvådelad konstruktion som passar tillsammans med följande 
 lås från ABUS: 37RK/70HB100, 83/80HB100 i SSF Klass 4 och   
 37/55HB100 i SSF Klass 3
• Tillverkad av extremt motståndskraftigt specialstål
• Framtaget och tillverkat med särskilda svetsprocedurer för   
 högre säkerhet
• Alla delar är korrosionsskyddade 
• Färg: svart
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ConHasp GRANIT™ 215/100
För högsta säkerhet

ConHasp GRANIT ™ 215/100 är godkänd av SSF/SBSC, i Klass 4 när 
den, används med hänglås 37RK/70HB100 eller 83/80HB100 och i 
Klass 3 med 37/55HB100. Alla dessa hänglås från ABUS används för 
att säkra större värden (magasin, containrar, lastbilar mm) och för 
att säkra objekt med hög risk för stöld.

Låsen uppfyller särskilda säkerhetskrav från försäkringsbolagen.
Låshus och bygel är tillverkat av special härdat stål och med  
en KTL beläggning (37RK/70HB100 och 37/55HB100) eller med en 
NANO-Protect ™ - beläggning (83/80HB100). Båda behandlingarna 
har högt skydd mot korrosion.

Cylindern som används i 37 GRANIT ™ monteras från ovan samt 
med den dubbla kulreglingen gör detta låset välskyddat mot 
angrepp av borr och andra brutala metoder. Detta gäller också 
83/80HB100 som har ett optimalt skydd mot ovanstående angrepp
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Smidig  
hantering

ABUS ConHasp GRANIT ™ 215/100 är tillverkad av extremt 
motståndskraftig stål, samtliga delar är behandlade mot korro-
sion. Konstruktionen är tvådelad och låset skyddas därmed av 
ett skyddsrör från båda sidor.

Detta innebär att både låshus och bygel är inneslutna i skyddsröret 
och förhindrar därmed angrepp med t ex vinkelslip och dyl.
När ConHasp låses upp tas bygeln ut från vänster sida medan 
låshuset förblir kvar i den högra delen av skyddsröret.

Samtliga av de ovan nämnda låsen kan fås i likalåsning eller 
med huvudnyckelsystem. Låsen kan också integreras i redan 
befintliga system med skivdiskcylinder från ABUS eller med re-
dan befintliga låssystem med t ex ovalcylinder.
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ConHasp GRANIT™

Montering -  
enkelt och lätt

För installation och montering, behöves bara vanliga verktyg:
Borrmaskin, metall borr, hålsåg/fräs och skiftnyckel.
Den medföljande borrmallen underlättar borrningen så att hålen 
hamnar i rätt position.

Monterings instruktion:
• Markera med hjälp av borrmallen de båda hålen och förborra 
 i respektive dörrhalva
• Med hjälp av hålsåg/fräs tas de båda hålen upp i rekomm-  
 enderad storlek/diameter 
• Sätt samman skyddsrör och distans och för in bulten genom   
 hålet i den högra dörren
• Montera bricka och första muttern från insidan och fäst   
 ordentligt. Därefter dras mutter nr. två fast.
• Upprepa samma procedur på den vänstra sidan 
• OBS! Enligt SBSC normen rekommenderas det att svetsa fast   
 stoppmuttern.
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37/55HB100  37RK/70HB100 83/80HB100

ConHasp GRANIT™ 215/100
Fördelarna i översikt

• Lämplig för transport- * och lagercontainers, hangar/ 
 skjutdörrar, ladugårdsdörrar, maskinhallar och lastbilar/trailers
• Enkel installation, enkelt att använda
• Låses med ABUS säkra och högkvalitativa hänglås 
• Skyddad mot korrosion, KTL ytbehandling
• VdS godkännande med hänglås 37RK/70HB100, 
 37/ 5HB100 och 83/80HB100
• SSF/SBSC godkänd i Klass 4 som containerlås med    
 37RK/70HB100 och 83/80HB100 (motsvarande DIN EN 12320 kl. 5)
• Kan integreras med befintliga låssystem
• Ökad säkerhet med särskild svetsmetod
• Återanvändbar/flyttbar till andra containrar
• Snabb och enkel montering
• Kompakt design

* För export- och sjötransportcontainers måste en tillträdes   
 möjlighet säkerställas för tullmyndigheterna.
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Contact:
ABUS | August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25 
58300 Wetter
Tel.: +49 2335 634-0 
Fax: +49 2335 634-300 
info@abus.de 
www.abus.com

Återförsäljare:

Fibel ConHasp  
SWE 2016


