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3* všechny ceny vč. DPH

3999 Kč 

Granit Detecto X-Plus 8077
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu s alarmem
• 13 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Patentovaný ABUS X-Plus uzamykací systém
• 3D čidlo okamžitě spustí alarm při změně polohy zámku

nebo při pokusu o nežádoucí manipulaci
• Tělo zámku vyrobeno z vysoce kvalitní oceli
• Součástí zámku je baterie
• Hmotnost: 880 g
• Barevné provedení: oranžová, žlutá



4 * všechny ceny vč. DPH

Detecto 7000 RS1
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu s alarmem
• Zabudované 3D čidlo spustí okamžitě alarm (110 dB), jakmile dojde ke změně

pozice zámku nebo k pokusu o nežádoucí překonání
• Tělo a třmen zámku jsou vyrobeny z tvrzené oceli
• Ergonomický tvar
• Akustické a optické signály LED informují o stavu beterie a aktivaci alarmu
• Exkluzivní design, prvotřídní provedení
• Hmotnost: 600 g

3299 Kč 

Detecto 7000 RS1 Pixel Red     

Flame Black Sonic Red

3D čidlo

alarm

otestováno v Norsku a Německu 

    Pixel Yellow Signature White Signature Yellow

Detecto 7000 RS3
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu

s čidlem vibrací (alarm 110 dB!)
• Patentovaný „Snap ‘n go“ systém pro snadnou

obsluhu zámku jednou rukou
• Tělo a třmen vyrobeny z tvrzené oceli
• Akustická signalizace informuje o stavu baterie

a aktivaci alarmu
• Ergonomický tvar, skvělý design
• Hmotnost: 580 g

2499 Kč 



* všechny ceny vč. DPH

3D čidlo

alarm

otestováno v Norsku a Německu 

Granit Sledg 77
• 13 mm oko zámku vyrobené z tvrzené oceli
• Snadná obsluha
• ABUS X-Plus uzamykací systém nabízí vysokou ochranu

proti nežádoucí manipulaci
• Ergonomický tvar
• Pogumovaný plášť zámku chrání motocykl proti

poškrábání
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 768 g

      Grip yellow              Grip red Web yellow

3199 Kč 
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6 * všechny ceny vč. DPH

Trigger Alarm 350
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu s alarmem
• 10 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Funkce alarmu na základě detekce chvění - otřesové čidlo
• Ergonomický tvar
• Plastový plášť zámku chrání motocykl proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací cylindrická vložka ABUS
• Dva klíče / baterie + memory kabel v balení
• Ochranné pouzdro pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 900 g

Trigger Alarm 345
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu s alarmem
• 5 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Funkce alarmu na základě detekce chvění - otřesové čidlo
• Ergonomický tvar
• Plastový plášť zámku chrání motocykl proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací cylindrická vložka ABUS
• Dva klíče / baterie + memory kabel v balení
• Ochranné pouzdro pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 900 g

1799 Kč 

Trigger Alarm 
345 red

Trigger Alarm 
345 yellow

Trigger Alarm 
350 yellow

Trigger Alarm 
350 red

1739 Kč 
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Trigger Alarm 345
• Elektronický zámek na kotoučovou brzdu s alarmem
• 5 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Funkce alarmu na základě detekce chvění - otřesové čidlo
• Ergonomický tvar
• Plastový plášť zámku chrání motocykl proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací cylindrická vložka ABUS
• Dva klíče / baterie + memory kabel v balení
• Ochranné pouzdro pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 900 g

Trigger Alpha 340
• Zámek na kotoučovou brzdu
• 10 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Ergonomický tvar
• Plastový plášť zámku chrání motocykl proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací cylindrická vložka ABUS
• Dva klíče
• Memory kabel v balení
• Ochranné pouzdro pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 900 g

Trigger Alpha  
340 yellow

Trigger Alpha 
340 red

Trigger Alpha 335
• Zámek na kotoučovou brzdu
• 5 mm silný třmen vyroben ze speciální tvrzené oceli
• Ergonomický tvar
• Plastový plášť zámku chrání motocykl proti poškrábání
• Kvalitní uzamykací cylindrická vložka ABUS
• Dva klíče
• Memory kabel v balení
• Ochranné pouzdro pro snadnou a bezpečnou přepravu
• Zámek vhodný také pro čtyřkolky / ATV
• Hmotnost: 900 g

Trigger Alpha  
335 yellow

Trigger Alpha 
335 red

1279 Kč 1239 Kč 

7* všechny ceny vč. DPH



8 * všechny ceny vč. DPH* všechny ceny vč. DPH

Element 290 a 285
• Zámek na kotoučovou brzdu
• Odolnost proti destruktivním metodám překonání
• Červená a žlutá barva
• Třmen zámku 10 mm nebo 5 mm vyroben

z tvrzené oceli
• Memory kabel v balení, jednoduchá obsluha
• Hmotnost: 500 g

290 Element Red

285 Element Red

285 Element Red

290 Element Red

859 Kč 

929 Kč 

Provogue 300 a 305
• Zámek na kotoučovou brzdu s jednoduchou obsluhou
• Odolnost proti destruktivním metodám překonání
• Třmen zámku 10 mm nebo 5 mm, vyroben

z tvrzené oceli
• Hmotnost: 702 g a 461 g

Race Winning Red

Shadow Black

949 Kč 

1169Kč 
Provogue 300

Provogue 305

Provogue 305

Provogue 300

* všechny ceny vč. DPH

Element 290

Element 285



9* všechny ceny vč. DPH

Granit Extreme Plus 59/12 HKS
• Mimořádně bezpečný, speciálně tvrzený řetěz

je odolný proti brutálním útokům
• Speciální uchycení konců řetězu v těle

zámku, které je rovněž chráněno
• Patentovaný uzamykací systém ABUS 

X-Plus s více jak milionem klíčových
sestav je odolný proti všem metodám
inteligentního překonání

• Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání,
nečistotám a vodě

• 12 mm silné oko řetězu
• Hmotnost: 4000 g, 4700 g, 5700 g

59/12HKS 110 cm - 5899 Kč
59/12HKS 140 cm - 6399 Kč
59/12HKS 170 cm - 6969 Kč

Granit Power Chain 37/14KS 120 Black
• 14 mm silný šestihranný řetěz z tvrzené oceli nabízí

vysokou odolnost proti řezání, stříhání a roztahování
• Dvojité jištění oka v těle visacího zámku
• Zámek lze používat i samostatně (bez řetězu)
• Patentovaný ABUS Plus uzamykací systém
• Odolnost proti odvrtání a vyplanžetování
• Tělo zámku vyrobeno z vysoce kvalitní kalené oceli

odolné proti brutálním útokům
• 120 cm dlouhý řetěz / 7050 g

7199 Kč 

5999 Kč 

          8077/12KS 120 LOOP
• Elektronický zámek na

kotoučovou brzdu s alarmem
• 13 mm silný třmen vyroben

ze speciální tvrzené oceli
• 120 cm dlouhý řetěz s 12 mm

silným okem z tvrzené oceli
• Zámek lze používat i

samostatně (bez řetězu)
• Patentovaný ABUS X-Plus

uzamykací systém
• 3D čidlo okamžitě spustí alarm

při změně polohy zámku
nebo při pokusu o nežádoucí
manipulaci

• Tělo zámku vyrobeno z vysoce
kvalitní oceli, součástí zámku
je baterie

• Hmotnost: 3800 g



10 * všechny ceny vč. DPH

Granit 58/140HBIII 100 
+ 12KS120 Black Loop
• Skvělý „U“ zámek ABUS se 16 mm okem + 120 cm dlouhý 

řetěz s oky o průměru 12 mm 
• Vyrobeno z tvrzené oceli
• Perfektní zámek pro každou příležitost 
• Patentovaný uzamykací systém ABUS X-Plus s více

jak milionem klíčových sestav je odolný proti všem
metodám inteligentního překonání

• Hmotnost: 4500 g

Granit Victory X-Plus 68 
+ 12KS120 Black Loop
• Granit Victory X-Plus 68 (zámek na kotoučovou brzdu

vyroben ze speciální tvrzené oceli) je doplněn o řetěz 
z tvrzené oceli s průmerem oka 12 mm 

• Čep zámku o průměru 14 mm, délka zámku 120 cm
• ABUS X-Plus systém brání nežádoucí manipulaci
• Součástí zámku je tzv. „Memory Cable“

proti zapomenutí zámku na kotoučové brzdě
• Hmotnost: 3500 g

4889 Kč 

4169 Kč 

1060/110 cm - 4389 Kč
1060/140 cm - 4779 Kč
1060/170 cm - 4999 Kč

1060/85 cm - 3819 Kč

Granit CityChain X-Plus 1060
• 10 mm šestihranný řetěz z tvrzené oceli

nabízí vysokou odolnost proti řezání, 
stříhání a roztahování

• Patentovaná ABUS Power Cell technologie
upevnění řetězu v těle zámku

• Tělo zámku odolné proti brutálním útokům
• Patentovaný uzamykací systém ABUS X-Plus je odolný vůči

nežádoucí manipulaci
• Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání,

nečistotám a vodě



11* všechny ceny vč. DPH

Granit CityChain X-Plus 1060
• 10 mm šestihranný řetěz z tvrzené oceli 

nabízí vysokou odolnost proti řezání,
stříhání a roztahování

• Patentovaná ABUS Power Cell technologie
upevnění řetězu v těle zámku

• Tělo zámku odolné proti brutálním útokům
• Patentovaný uzamykací systém ABUS X-Plus je odolný vůči 

nežádoucí manipulaci
• Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání, 

nečistotám a vodě

Platinum-Chain 34CS/55+10 KS
• Kombinace visacího zámku a řetězu

z tvrzené oceli (průměr oka 10 mm)
• Odolnost proti úderům kladiva, řezání

a dalším brutálním metodám překonání
• Kvalitní uzamykací systém
• Hmotnost: 3020 g, 3720 g

34CS55/110 cm - 2999 Kč
34CS55/140 cm - 3219 Kč

CityChain 1010
• Průměr oka řetězu z tvrzené oceli je 9 mm
• Patentovaný ABUS-Plus uzamykací systém

je odolný proti vyplanžetování a odvrtání
• Speciální krytka chrání uzamykací systém

před nečistotami a vodou
• Hmotnost: 1950 g, 2400 g, 2740 g, 3380 g

1010/110 cm - 3329 Kč
1010/140 cm - 3799 Kč
1010/170 cm - 4199 Kč

1010/85 cm - 2179 Kč

11



12 * všechny ceny vč. DPH

3999 Kč 

67/105HB50 YELLOW + 12KS/120
• Řetěz má 12 mm tlustá oka ze speciální tvrzené oceli
• U-zámek s tloušťkou oka 14 mm
• Dvojité jištění oka v těle zámku
• Všechny komponenty vyrobeny z tvrzené oceli
• Ochrana proti poškrábání laku motocyklu
• Patentovaný ABUS X-Plus uzamykací systém je odolný  

proti odvtání a překonání inteligentnímy metodami
• Krytka uzamykacího systému proti vodě a prachu
• Hmotnost: 3500 g
• Délka řetězu: 120 cm

3699 Kč 

67/105HB50 RED + 10KS/120
• Skvělý „U“ zámek ABUS+ 120 cm dlouhý řetěz

s oky o průměru 10 mm
• Vyrobeno z tvrzené oceli
• Perfektní zámek pro každou příležitost
• Patentovaný uzamykací systém ABUS X-Plus s více

jak milionem klíčových sestav je odolný proti
všem metodám inteligentního překonání

• Tloušťka oka „U“ zámku 14 mm
• Krytka uzamykacího systému proti vodě a prachu
• Hmotnost: 3300 g

Steel-O-Chain Ivy 9100
• 10 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Hmotnost: 2450 g, 2900 g, 3850 g a 4850 g

9100/85 cm - 2139 Kč
9100/110 cm - 2499 Kč
9100/140 cm - 2899 Kč
9100/170 cm - 3189 Kč



13* všechny ceny vč. DPH

Steel-O-Chain Ivy 9100
• 10 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz 
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Hmotnost: 2450 g, 2900 g, 3850 g a 4850 g

Steel-O-Chain Iven 8210
• 8 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu
• Hmotnost: 1934 g a 2497 g

8210/85 cm - 1419 Kč
8210/110 cm - 1649 Kč 1369 Kč 

810/85
• Řetězový zámek
• Řetěz ze speciální tvrzené oceli
• Tělo zámku je chráněné proti brutálním

způsobům napadení
• Automatické uzamykání zámku bez použití

klíče
• Ochrana zámku proti odvrtání
• Průměr oka řetězu: 8 mm
• Délka: 85 cm
• Hmotnost: 1700 g

Neon Pink

Neon Blue

Neon Orange

Neon Green

8900 / 110 cm a 85 cm
• 8 mm silný čtyřhranný ocelový řetěz
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť řetězu proti poškození laku
• Oboustranný klíč pro pohodlnější obsluhu

8900/110 cm - 1999 Kč
8900/85 cm - 1789 Kč



14 * všechny ceny vč. DPH

8800/95 cm - 849 Kč
8800/120 cm - 1459 Kč

6800/85 cm - 789 Kč
6800/110 cm - 949 Kč

8800 / 95 cm a 120 cm
• 7 mm článek řetězu vyrobený ze speciálni tvrzené oceli
• Uzamykání se provádí bez použití klíče
• ABUS kódovací karta s přídavným a vyměnitelným klíčem
• Varianta: červená a černá barva
• Délka: 95 cm a 120 cm

6800 / 85 cm a 110 cm
• Oko řetězu z tvrzené oceli
• Ochranný obal proti poškrábání jízdních kol
• Kvalitní cylindrická vložka
• 2 × klíč
• 6 mm silný řetěz

779 Kč 

685/75
• Řetěz ze speciální tvrzené oceli
• Tělo zámku je chráněné proti brutálním způsobům

napadení
• Automatické uzamykání zámku bez použití klíče
• Ochrana zámku proti odvrtání
• Průměr oka řetězu: 8 mm, délka zámku: 85 cm
• Hmotnost: 1700 g

Black

Aqua

Brown

Coral



15* všechny ceny vč. DPH

Granit Steel-O-Flex X-Plus 1025
• Plášť z tvrzených válečků o průměru

25 mm chrání vnitřní ocelové lano
• Velmi flexibilní, snadno transportovatelný
• Patentovaný uzamykací systém ABUS 

X-Plus s odolností proti planžetě
• Hmotnost: 1950 g, 2250 g

1025/100 cm - 2699 Kč
1025/120 cm - 2899 Kč

Steel-O-Flex Iven 8200
• 25 mm silný kabel, ocelové lano je chráněno

válečky z tvrzené oceli 
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Hmotnost: 1362 g a 1763 g

8200/85 cm - 1379 Kč
8200/110 cm - 1559 Kč

Steel-O-Flex Ivy 9000
• 27 mm silný kabel, ocelové lano je chráněno

válečky z tvrzené oceli 
• Kvalitní uzamykací systém ABUS
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Hmotnost: 1700 g a 1900 g

9000/100 cm - 1799 Kč
9000/120 cm - 1999 Kč

685/75
• Řetěz ze speciální tvrzené oceli
• Tělo zámku je chráněné proti brutálním způsobům 

napadení
• Automatické uzamykání zámku bez použití klíče
• Ochrana zámku proti odvrtání
• Průměr oka řetězu: 8 mm, délka zámku: 85 cm
• Hmotnost: 1700 g



16 * všechny ceny vč. DPH

Cetero 970/100
• Houževnaté kroucené ocelové lano

o průměru 25 mm a délce 100 cm
• Kvalitní uzamykací systém s automatickým

uzavíráním, s ochranou proti odvrtání
a krytkou proti vodě a nečistotám

• Hmotnost: 1140 g

1499 Kč

969 Kč

1069 Kč

2489 Kč 

WBA 100
• Speciální kotva do zdi nebo podlahy
• Tělo vyrobeno ze speciálně tvrzené oceli
• Průměr oka kotvy 16 mm
• Součástí kotvy je sada montážních šroubů

Ivera 7200
• 22 mm silný kabel, ocelové lano je chráněno

válečky z tvrzené oceli
• Kvalitní uzamykací systém ABUS / 2x klíč
• Ergonomicky tvarované tělo zámku
• Ochranný plášť proti poškození laku
• Celková délka: 85 a 110 cm
• Váha: od 700 g

WA 50
• Kotva do zdi
• Vyrobena z vysoce kvalitních materiálů
• Součástí kotvy jsou speciální šrouby
• Rozměry 110 x 80 mm

anit Extreme 59
Patentované čtyřhranné parabolické oko 
zámku je vyrobeno ze speciální tvrzené oceli 
Oko zámku je chráněno proti vytržení

• Uzamykací systém ABUS X-Plus
Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání,
nečistotám a vodě

• Tělo i oko zámku je chráněno proti brutálním 
útokům a nežádoucí manipulaci

• Tloušťka oka 16 mm
• Hmotnost: 3060 g, 2900 g

Centuro 860/110
• 20 mm silný ocelový kabel s tvrzeným

ocelovým pláštěm
• Krytka vložky proti odvrtání
• Oboustranný klíč a automatické uzamykání
• Délka: 110 cm

7200/85 cm - 1189 Kč
7200/110 cm - 1369 Kč



17* všechny ceny vč. DPH

WBA 100
• Speciální kotva do zdi nebo podlahy
• Tělo vyrobeno ze speciálně tvrzené oceli
• Průměr oka kotvy 16 mm
• Součástí kotvy je sada montážních šroubů

Granit Extreme 59
• Patentované čtyřhranné parabolické oko

zámku je vyrobeno ze speciální tvrzené oceli 
• Oko zámku je chráněno proti vytržení
• Uzamykací systém ABUS X-Plus
• Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání,

nečistotám a vodě
• Tělo i oko zámku je chráněno proti brutálním

útokům a nežádoucí manipulaci
• Tloušťka oka 16 mm
• Hmotnost: 3060 g, 2900 g

59/180 HB310 - 6555 Kč
59/180 HB260 - 6255 Kč

Granit X-Plus 540/160HB230
• Silné čtyřhranné parabolické oko (patentováno)

s vysokou ochranou proti brutálním útokům
• Oko zámku je chráněno proti vytržení
• Uzamykací systém ABUS X-Plus nabízí 2 × klíč a nejlepší

ochranu proti nežádoucí manipulaci
• Uzamykací systém je chráněn proti odvrtání
• Rozměry: š: 108 mm, v: 230 nebo 300 mm

oko Ø 13 mm / váha: od 1450 g

540/160HB230 - 2419 Kč

17



18 * všechny ceny vč. DPH18

199 Kč 

Memory Cable
• Lanko, které Vám při správném používání připomene,

že máte zamčenou kotoučovou brzdu.

Combiloop 205/200
• Zabezpečení pro vaše příslušenství (přilby, bundy apod.)
• Barva: černá
• Rozměry: 5 mm / 200 cm

699 Kč 

Zámky 
na motorky



ODOLNOST PŘI KAŽDÉM POČASÍ
Uzamykací systém je chráněn proti korozi, nečistotám a vodě.

2

VÝROBA NÁHRADNÍCH KLÍČŮ
Zaručujeme rychlou možnost výroby náhradního klíče, případně u některých 
typů dokážeme dle dodaného klíče vyrobit motocyklový zámek.

3

dalších 5 důvodů pro ABUS
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ZABEZPEČENÍ MOTOCYKLŮ abUS

Více informací naleznete na webu www.abus.cz

KOTOUČOVÉŘETĚZOVÉ        “U” ZÁMKY

KOTVYLANOVÉ STEEL-O-FLEX

Zámky  
na motorky

UZAMYKACÍ SYSTÉM ABUS X-PLUS  
2×klíč a nejlepší ochrana proti nežádoucí manipulaci, především planžetování.1

ABUS POWER CELL TECHNOLOGIE        
Patentovaný systém upevnění řetězu v těle zámku, zvyšuje odolnost proti vypáčení a vytržení.5

DVA A VÍCE ZÁMKŮ NA jEDEN KLÍČ
V případě zájmu dodáme sjednocené zámky na jeden klíč.4

abUS používá moderní výrobní technologie 
a ty nejlepší materiály. Každému produktu 
věnuje tolik času, aby dosáhl té nejlepší  
kvality a byl pro zákazníka atraktivní. 
V tom spočívá význam: 
“SECURITY MADE IN GERMANY” 
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ABUS CZECH s.r.o.
Bohuslava Martinů 944/7 
140 00 Praha 4

Tel.: 241 040 960
Fax: 241 445 020
E-mail: abus@abus.cz


