
Odpowiednie materiały, projekt oraz metody produkcji 

sprawiają, że kłódki ABLOY są jedynym wyborem 

do użytku w trudnych warunkach. 

KŁÓDKI ABLOY ®

NIEZRÓWNANE WYKONANIE 

An ASSA ABLOY Group brand



Kłódki ABLOY® są liderem rynku od dziesięcioleci. Wyniki niezależnych testów potwierdziły, 

że kłódki ABLOY® działają bez zarzutu nawet po najcięższych próbach korozyjnych. 

Są zatem rekomendowane jako najlepszy możliwy wybór do użytku w surowych warunkach 

atmosferycznych. Wytrzymałe materiały takie jak hartowana stal zapewniają skuteczną 

ochronę przed wierceniem, piłowaniem, cięciem czy wykręcaniem. 

ABLOY ®  PL362  jest najmocniejszą kłódką na rynku. Jest to produkt, który przeszedł 

najbardziej wymagające skandynawskie testy wytrzymałościowe i został sklasyfikowany 

z najwyższym 5 Skandynawskim Stopniem. Unikalna konstrukcja zamknięć powoduje, 

że jest on wyjątkowo trudny do zniszczenia.

Wszystkie stopnie kłódek ABLOY ® posiadają podobne rozwiązania techniczne -

w celu zapewnienia najwyższej wydajności w szerokim zakresie zastosowań związanych 

z bezpieczeństwem. 
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Lepsze niż kiedykolwiek



Doskonała wytrzymałość 

na atak fizyczny

Obudowa ze stali hartowanej oraz 

pałąk ze stali hartowanej z dodatkiem 

boru zapewniają kłódkom ABLOY® 

maksymalną odporność na atak 

fizyczny. Utwardzona obrotowa 

płytka  ochronna zapobiega 

przewierceniu zamka. 

Kolejnym zabezpieczeniem 

są łożyska kulkowe ze stali 

hartowanej blokujące pałąk 

na dwóch końcach. 

Najwyższe bezpieczeństwo jest 

zapewnione dzięki konstrukcji 

blokującej wyjęcie cylindra.

Unikalna konstrukcja 

mechanizmu cylindra 

umożliwia budowę 

najwyższej klasy systemów

klucza generalnego
Unikalny mechanizm 

obrotowych dysków cylindra 

ABLOY®,  ze względu na dostępność 

kilku milionów różnych kombinacji, 

oferuje bogate możliwości stosowania 

systemów klucza generalnego. Wszystkie produkty 

ABLOY® z cylindrami zaczynając od zamków do drzwi, 

zamków przemysłowych i zamków do mebli 

aż po kłódki mogą być otwierane jednym kluczem.  

Model do każdego celu

Ogromny wybór kształtów, rozmiarów, 

wymiarów pałąka oraz materiałów kłódek 

ABLOY® ułatwia wybór odpowiedniego 

produktu do właściwego zastosowania. 

 

Najwyższa odporność 

na korozję 

Unikalne utwardzenia powierzchni 

stosowane przez ABLOY® gwarantują, 

że odporność na korozję dla części 

zewnętrznych i wewnętrznych jest 

na najwyższym poziomie. 

Kłódki ABLOY® są rekomendowane 

jako najlepszy produkt do 

zastosowania w środowisku 

morskim i miejscowościach 

nadmorskich.

-

 

Niezawodne działanie 

w każdych warunkach 

 

Kłódki ABLOY® są wykorzystywane 

przez rządy, krajowe organizacje 

użyteczności publicznej 

i transportu, ponieważ wszystkie 

części są bardzo odporne 

na ścieranie, kurz, wilgoć, 

korozję i zamarzanie. 

Kłódki ABLOY® nie zawierają 

sprężyn i innych części, które 

mogą powodować zacięcia.
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Kłódki Abloy oferują duży 

wybór różnych 

systemów kluczy oraz 

poziomów bezpieczeństwa.

 
 

ABLOY ® – Unikalne cechy i zalety
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KŁÓDKI ABLOY – do zastosowań gdzie wymagana jest perfekcja

Dekady doświadczenia wyznaczonego przez wymagania stawiane przez klientów, dla

zastosowań w różnych obszarach, zaowocowały szeroką gamą kłódek ABLOY®.  

Nasza oferta produktów do zabezpieczeń rozwija się do poziomu jakości 

i bezpieczeństwa, który dla innych pozostaje niedościgniony.



5

PL362  STALOWA KŁÓDKA Z OSŁONĄ PAŁĄKA  Poziom 6

PL350, PL350/50  KŁÓDKA STALOWA  Poziom 5

Oferta kłódek ABLOY® 

Dla zastosowań gdzie wymagane jest 

maksimum bezpieczeństwa. Obudowa 

ze stali hartowanej z osłoną pałąka

oraz cylindrem umieszczanym od góry, 

zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa 

i ochrony. Stosuje się ją przy kontenerach, 

wagonach pociągów, ciężarówkach, ciężkich 

przesuwnych drzwiach, w zastosowaniach 

wojskowych itp. 

Kłódka PL362 jest wyposażona w pałąk 

o średnicy 15 mm z nierdzewnej stali 

z dodatkiem boru.

Obudowa ze stali hartowanej daje 

silną ochronę dla zapewnienia 

wysokiego bezpieczeństwa: 

kontenerów, wagonów 

pociągów, ciężarówek, magazynów itp. 

Wyposażona jest w pałąk 

o średnicy 14 mm z hartowanej stali 

z dodatkiem boru.

Poprzez dodatkową osłonę na pałąk ze 

stali hartowanej, kłódka ta jest praktycznie 

nie do otwarcia i bardzo odporna 

na atak fizyczny. Jest odpowiednia 

do ciężkich drzwi przesuwnych, 

wagonów pociągów, ciężarówek, 

magazynów itp. 

Kłódka PL342 jest wyposażona w pałąk 

o średnicy 10 mm ze stali hartowanej 

z dodatkiem boru

PL342  STALOWA KŁÓDKA Z OSŁONĄ PAŁĄKA  Poziom 4



PL341, PL341/50  KŁÓDKA MOSIĘŻNA Poziom 3

PL330, PL330/50  Poziom 3  KŁÓDKA MOSIĘŻNA  PL330/100

PL340, PL340/50  KŁÓDKA STALOWA  Poziom 4
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Mocna kłódka do drzwi przechowalni, 

bram i okien także przyczep, 

szaf dźwigni ochronnych, , 

łodzi, drzwi roletowych itp. 

Kłódka jest wyposażona w pałąk 

o średnicy 10 mm ze stali hartowanej 

z dodatkiem boru. 

Kłódka dla wszystkich zastosowań o trwałej 

konstrukcji idealna dla drzwi przechowalni, 

motorów, bram, przyczep, 

stacji z przełącznikami itp. 

Kłódka jest wyposażona w pałąk 

o średnicy 8 mm ze stali hartowanej 

z dodatkiem boru. 

Także dostępna z nieiskrzącą

mosiężną lub stalową nierdzewną obudową

(niestestowany poziom bezpieczeństwa)  

Wyjątkowo silna kłódka dla zastosowań, gdzie 

wymagany jest wysoki stopień zabezpieczenia. 

Idealna do maszyn budowlanych, przyczep 

traktorów, odległych obszarów składowania, 

ciężarówek, silosów, drzwi roletowych 

oraz magazynów. 

Obudowa ze stali hartowanej jest bardzo 

odporna na wszystkie rodzaje ataku fizycznego. 

Kłódka wyposażona jest w pałąk 

o średnicy 10 mm ze stali hartowanej 

z dodatkiem boru.

 Oferta kłódek ABLOY®



PL321/20, PL321/50  KŁÓDKA MOSIĘŻNA  

PL320/20  Poziom 2  KŁÓDKA MOSIĘŻNA  PL320/50

PL318  KŁÓDKA Z ODLEWU CYNKOWEGO

3020  Poziom 2  KŁÓDKA MOSIĘŻNA  3021
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Kłódka dla wszystkich zastosowań 

o trwałej konstrukcji idealna 

do drzwi przechowalni, motorów, 

bram, przyczep, 

stacji z przełącznikami itp. 

Kłódka jest wyposażona w pałąk 

o średnicy 5 mm ze stali hartowanej.

Kłódka dla wielu zastosowań, 

znakomita do kas, 

skrzynek na narzędzia, 

kabin w przechowalniach, 

lekkich maszyn oraz szafek.

Ta kłódka generalnego przeznaczenia 

posiada odlany korpus, zwartą budowę 

oraz jest wyposażona w unoszone ramiona, 

które zapewniają dodatkowe wzmocnienie 

oraz prześwit pałącka. Jest to opłacalny 

produkt do zabezpieczania łodzi, rowerów, 

stacji z przełącznikami, skrzynek 

z narzędziami oraz hangarów. 

Średnica pałąka to 7 mm.

Kłódka przeznaczona do różnorodnych zastosowań 

z 6,5 mm chromowanym stalowym pałąkiem oraz 

korpusem z odlewu cynkowego z kolorowymi plastikowymi osłonami. 

Dostępne kolory osłon to: 

ciemno niebieski/jasny niebieski, zielony/fioletowy 

oraz żółt/czarny. Ekonomiczny produkt idealny 

do wewnętrznych zastosowań 

np szafki oraz skrzynki na narzędzia.

-

Oferta kłódek ABLOY®



MODEL KORPUS
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Techniczne dane kłódek ABLOY® 

NUMER  POZIOM MATERIAŁ  WYKOŃCZENIE MATERIAŁ  WYKOŃCZENIE 

*) = nie testowano     CHS    = Kaseta ze stali hartowanej             CHBS    = kaseta ze stali hartowanej z dodatkiem boru 

  

 

PL362  6 CHS  chrom  CHBS  chrom  

 

PL350  5 CHS  chrom  CHBS  chrom  

PL350/50  5     

PL342  4 CHS  chrom  CHBS  chrom  

 

      

PL340  4 CHS  chrom  CHBS  chrom  

PL340/50  4     

PL341  3 mosiądz    

PL341/50  3     

 

PL330  3   CHBS   

PL330/50  3 mosiądz chrom  (mosiądz, chrom  

PL330/100  *)           stal   

    nierdzewna)

PL321/20  *)      

PL321/50  *)  mosiądz chrom  stal  chrom  

PL320/20  2   nierdzewna  

PL320/50  *)      

 

3020  2   CHS  chrom  

3021  *)      

  mosiądz mosiądz

  die-casted    
PL318  *)  zinc z   stal  chrom  
  plastikową 

  osłoną



kLUCZEPAŁĄK

9Techniczne dane kłódek ABLOY®

OPCJE CYLINDRA 

 ABLOY ®  ABLOY ®  ABLOY ®

 CLASSIC  EXEC  PROTEC

 KEY  KEY  KEY

 LICZBA

DYSKÓW

 PRZE-
-ZBRA-
-JALNA

 NIE
PRZE-

-ZBRA-
-JALNA

 KLUCZ WYJMOWANY

   

   

TYLKO PRZY

KŁŁÓDCE
ZAMKNIĘTEJ

PRZY KŁÓDCE 
ZAMKNIĘTEJ 
I OTWARTEJ mm  cale  mm  cale  mm  cale

        

       

       

     

     
 

15  19/32  25  63/64  30  1 11/64  11

14  35/64  25  63/64  31  1 7/32  11

14  35/64  50  1 31/32  31  1 7/32  11

10  25/64  25  63/64  25  63/64  11

10  25/64  25  63/64  28  1 3/32  11

10  25/64  50  1 31/32  28  1 3/32  11

10  25/64  25  63/64  28  1 3/32  11

10  25/64  50  1 31/32  28  1 3/32  11

8 5/16  25  63/64  25  63/64  11

8 5/16  50  1 31/32  25  63/64  11

8 5/16  100  3 30/32  25  63/64  11

5 13/64  20  15/32  18  45/64  11

5 13/64  50  1 31/32  18  45/64  11

5 13/64  20  15/32  18  45/64  9

5 13/64  50  1 31/32  18  45/64  9

7 9/32  35  1 3/8  26  1 1/32  11

7 9/32  76  3 33  1 5/16  11

6,5  8/32  20  25/32  21  1/2  9  
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BLACHY ZAMYKAJĄCE  PL200, PL202, PL201, PL203, PL204 

ABLOY ®  Elastyczność i Praktyczność

PL200, PL202 

 12 mm prześwit pałąka 

 3  poziom

 PL200 dla drzwi prawych 

 PL202 dla drzwi lewych  
 Do montowania na framudze 

 Ocynkowana, powlekana poliestrem 

   ze stali powierzchniowo hartowanej

  

 

 Dołączone śruby montażowe 

PL201, PL203

 

 4  poziom

 

   

 

  

 

 

PL204 

 

 N i e  o b e j m u j e

   

 Ocynkowana, powlekana poliestrem 

   ze stali powierzchniowo hartowanej

  

 

 

Dostępne są różne plastikowe zaślepki 

aby zapobiec dostaniu się zanieczyszczeń.

Łańcuch (długość 220 mm) powoduje, 

że kłódka nie zagubi się podczas 

otwarcia ochranianego obiektu. 

Łańcuch nie powinien być używany 

jako część zabezpieczenia. 

Łańcuchy są dostępne 

w dwóch rozmiarach: 

 Ocynkowana, powlekana poliestrem 

   ze stali powierzchniowo hartowanej

 Dołączone śruby montażowe

 PL201 dla drzwi prawych

 PL203 dla drzwi lewych
 Do montowania na framudze

ZAŚLEPKI 802897, 805649, 802858, 808248

ŁAŃCUCHY 805349, 805351
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POZIOMY BEZPIECZEŃSTWA ZGODNE  Z NORMĄ EN12320

PODCZAS ZAMAWIANIAZESTAW ZRÓB TO SAM

Udowodniona trwałość

Kłódki ABLOY® zostały zaprojektowane

i wyprodukowane nie tylko aby 

spełniać wymogi normy EN12320 

ale by podnieść wymagania naszych 

testów. Kłódki ABLOY® nadal 

przechodzą sprawnie wyczerpujące 

testy wytrzymałościowe takie jak test 

sprayu solnego, są zatem najlepszą 

alternatywą do stosowania 

w miejscach, gdzie warunki 

środowiska są surowe. 

    Abloy Oy zwróciło szczególną 

uwagę na to aby metody produkcji 

były przyjazne dla środowiska. 

    W rezultacie używamy 

najnowocześniejszych 

i przyjaznych środowisku pokryć 

powierzchni obiektu.

    Wszystkie działania są zgodne 

z certyfikatami ISO9001 

oraz ISO14001.

W zestawach dostępne 

są następujące modele kłódek 

PL350, PL350/50

PL342

PL341, PL341/50

PL340, PL340/50

PL330, PL330/50

PL320, PL320/50, 

3 x PL320

3020, 3021

3022 (2 x 3020)

PL200, PL202, PL204

Podczas zamawiania należy wyszczególnić:

 Kod produktu  (np PL341C)

 - wysokość pałąka (mm)        

 Typ cylindra (C, E,  N)

 Ilość

 Profil klucza

 Rekeyable/ non-rekeyable

 Typmontażu   (KD,  KA,  MK,  UA)

 Rodzaj zamknięcia (w systemach KA i MK)  

 Specyfikacja dysku (w dostawach UA)    

 Łańcuch  (jeśli wymagany) 

 C  ABLOY ®  CLASSIC

 E ABLOY ®  EXEC

 N ABLOY ®  PROTEC  

 KD KEYED-DIFFERENTLY

 KA  KEYED-ALIKE

 MK  MASTER-KEYED

 UA UNASSEMBLED

Typ cylindra

Typ montażu

Wymagania  1 2 3 4 5 6  

Minimalna liczba różnic  300  1 000  2 500  5 000  10 000  20 000  

Wyrywanie pałąka/skobla  3 5 15  30  70  100  kN

Wykręcanie pałąka/skobla  40  100  200  450  1 200  2 500  Nm

Przecinanie pałąka/skobla  6 15  25  35  70  100  kN

Wysadzanie pałąka/skobla 

(waga/g x wysokość/mm) 

Test temperatury

   1 250 x 800  3 050 x 1 000  6 550 x 1 400  7 150 x 1 500  x5

       razy

   -20°C  -20°C  -40°C  -40°C  

Wysadzanie korpusu 

(waga/g x wysokość/mm) 

Test temperatury

   1 250 x 800  3 050 x 1 000  6 550 x 1 400  7 150 x 1 500  x5

       razy

   -20°C  -20°C  -40°C  -40°C  

Obciążenie cylindra 

lub mechanizmu zamykającego

   4 5 10  15  kN

Wiercenie    2 4 8 min

Piłowanie    2 4 8 min

Odporność cylindra

na ukręcanie 

   5 15  20  30  Nm



ABLOY®
 – znak bezpieczeństwa

Ochrona środowiska oraz jakość systemów 
używanych przez Abloy Oy zapewnia klientów 
o jakości ABLOY® na każdej płaszczyźnie.
Pierwszy certyfikat jakości Quality System 
Certificate - SFS-EN ISO 9001 - otrzymaliśmy 
w 1989. Zaledwie osiem lat później, Abloy Oy 
był jedną z pierwszych firm w Finlandii, które 
otrzymały certyfikat ochrony środowiska 
SFS-EN-ISO 14001.
 Nasze produkty są projektowane 
i produkowane nie tylko do podwyższenia 
poziomu zabezpieczeń ale również aby być 
niezawodnymi, przyjaznymi w użyciu 
i estetycznie miłymi.
ABLOY® jest Twoim znakiem bezpieczeństwa.

ABLOY® jest zarejestrowanym znakiem firmy Abloy Oy, jednego 

z głównych producentów zamków, systemów zamknięć 

i okuć drzwiowych oraz światowego wiodącego lidera i developera

produktów z zakresu zabezpieczeń elektomechanicznych.

Unikalny mechanizm cylindra dyskowego ABLOY®  ma kilka zalet 

w stosunku do tradycyjnych mechanizmów blokowania. Od kiedy 

mechanizm ten został wynaleziony w 1907 r. stał się symbolem 

wysokiego bezpieczeństwa oraz doskonałej wydajności.

Nasz asortyment składa się zamków elektromechanicznych, 

zamków przemysłowych, kłódek zamków meblowych oraz 

nawierzchniowych, cylindrów dla różnych typów zamków 

wpuszczanych, samozamykaczy, automatów drzwiowych 

oraz okuć drzwiowych. Rozwiązania zamknięć ABLOY ® 

dla wszystkich aplikacji są dostępne w naszej ogólnoświatowej 

sieci dystrybutorów. 

Rozwiązania ukierunkowane na potrzeby Klientów, w połączeniu 

z naszym wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą 

o bezpieczeństwie gwarantują, że w rozwiązania ABLOY ® 

wprowadzamy najnowsze technologie aby dopasować 

je do Państwa potrzeb.
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Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
P.O.Box 108
FI-80101 JOENSUU
FINLAND
Tel. +358 20 599 2501
Fax +358 20 599 2209

www.abloy.com

An ASSA ABLOY Group brand

Abloy Oy jest jednym z wiodących producentów zamków, systemów zamknięć, okuć budowlanych oraz wiodącym  deweloperem w dziedzinie produktów zamknięć elektromechanicznych. 

ASSA ABLOY jest światowym liderem w rozwiązaniach zabezpieczeń drzwiowych, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb bezpieczeństwa i wygody użytkownika końcowego.


