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ABLOY OY đảm bảo về chất lượng cho từng sản phẩm mà chúng 

tôi sản xuất luôn đạt các tiêu chuẩn cao nhất. Năm 1989 chúng 

tôi đạt chứng nhận chất lượng sản phẩm đầu tiên SFS-EN ISO 

9001, chỉ tám năm sau, ABLOY OY trở thành công ty đầu tiên tại 

Phần Lan đạt chuẩn chất lượng SFS-EN ISO 14001.

   Mọi sản phẩm từ ABLOY OY được thiết kế và sản xuất không chỉ 

để đảm bảo độ an ninh cao nhất mà còn phải ổn định, thuận tiện 

và đạt tính thẩm mỹ.

ABLOY® là sự lựa chọn tối ưu cho bạn về an ninh và ổn định.

ABLOY® là nhãn hiệu đăng ký độc quyền của Abloy Oy, một trong những nhà sản xuất hàng 

đầu về khóa, hệ thống khóa, phụ kiện cửa và là nhãn hiệu dẫn đầu thế giới về công nghệ 

khóa cơ-điện tử.

 Sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống khóa cơ-điện tử, cam lock, khóa bóp, khóa tủ, 

rim lock, thân khóa, ruột khóa, cùi chỏ hơi, cửa tự động và phụ kiện cửa. Hệ thống khóa và 

hệ thống chìa chủ xuyên suốt của ABLOY® được ứng dụng rộng rãi trên thế giới.

 Được phát triển dựa trên nhu cầu của khách hàng và kinh nghiệm trong nhiều thập niên của 

chúng tôi, cùng với các chuyên viên cao cấp về an ninh, ABLOY®cam kết cung cấp các giải 

pháp sử dụng các công tiên tiến nhất, thuận tiện nhất và phù hợp nhất với yêu cầu của bạn.

GIẢI PHÁP AN NINH CỦA BẠN
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Tốt hơn bao giờ hết

Khóa bóp ABLOY® luôn dẫn đầu thị trường về chất lượng trong nhiều thập kỷ qua. Các kết quả 
kiểm tra độc lập đã xác nhận rằng khóa bóp ABLOY® vẫn hoạt động tốt kể cả sau các cuộc kiểm 
tra khắc nghiệt nhất về khả năng chịu ăn mòn . Vì thế khóa ABLOY® được xem là sự lựa chọn tối 
ưu nhất cho việc sử dụng trong môi trường khắc nghiệt. Bên cạnh đó, việc sử dụng thép Boron 
cứng giúp mang lại sự bảo vệ hiệu quả đối với hành vi khoan, cưa, cắt, vặn hoặc bẩy.

ABLOY® PL362 là khóa bóp bền nhất trên thị trường hiện nay. PL362 đã vượt qua các cuộc kiểm 
tra chống đột nhập của Bắc Âu và được xếp vào chuẩn 5, chuẩn cao nhất. Với cấu trúc đặc biệt 
và duy nhất khiến cho sản phẩm trở nên hầu như không thể bị phá.

Tất cả các sản phẩm khác của ABLOY® đều sử dụng những tiêu chuẩn kỹ thuật tương tự để 
mang lại hiệu quả cao nhất cho các giải pháp an ninh.
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ABLOY®

Khóa bóp ABLOY® mang lại nhiều 
sự lựa chọn về hệ thống chìa, mẫu 
chìa và các chuẩn an ninh khác nhau 
cho chìa.

- Tính năng kỹ thuật và lợi ích mang lại
Khả năng chống chịu các 
tác động vật lý:

Khả năng chống ăn mòn: 

Tính ổn định cao trong mọi 
điều kiện khắc nghiệt:

Cấu tạo ruột khóa đặc 
biệt mang lại khả năng làm 
hệ thống chìa chủ cao cấp:

Một mẫu khóa cho mọi yêu 
cầu sử dụng:

Thân và móc khóa bằng thép 
boron cứng của khóa bóp 
ABLOY®mang lại khả năng 
chống chịu các tác động vật 
lý một cách tối đa. Miếng bảo 
vệ chống khoan được tôi 
cứng và tự xoay khiến mũi 
khoan không thể xuyên 
vào ruột khóa. Bên cạnh 
đó, với hai ổ bi bằng thép 
cứng không gỉ khóa chết 
hai bên móc khóa khiến 
khóa bóp có độ an toàn 
tuyệt hảo. Ngoài ra, vì chìa 
ABLOY® với tính năng 
không thể làm giả, khóa 
của bạn sẽ luôn ở mức an 
ninh cao nhất .

Phương pháp xử lý bề mặt độc 
đáo của ABLOY® bảo đảm khả 
năng chống ăn mòn của cả mặt 
trong và mặt ngoài của mỗi ổ 
khóa luôn ở mức cao nhất có 
thể.

Khóa bóp ABLOY® được xem là 
dòng sản phẩm thích hợp nhất 
cho môi trường ngoài khơi và 
các vùng ven biển.

Khóa bóp ABLOY® được các cơ 
quan chính phủ, công ty dầu 
mỏ, điện, nước và các công ty 
vận tải sử dụng rộng rãi vì tất cả 
các bộ phận cấu thành khóa 
đều có khả năng chống chịu 
hao mòn, bụi bẩn, độ ẩm, ăn 
mòn và đóng băng. Khóa 
ABLOY® không sử dụng lò xo 
và các bộ phận có thể gây mắc 
kẹt khi sử dụng.

Với thiết kế ruột khóa dạng đĩa 
đặc biệt, Abloy cho phép kết hợp 
hơn một tỷ khóa các loại vào 
cùng một hệ thống chìa chủ. Mọi 
sản phẩm ruột khóa ABLOY®từ 
khóa cửa, khóa tủ đến khóa bóp 
có thể được tích hợp vào cùng 
hệ thống và mở với một chìa 
khóa duy nhất.

Vì có nhiều kích cỡ thân khóa, đường 
kính móc khóa và chất liệu sản phẩm 
nên bạn dễ dàng lựa chọn chính xác 
sản phẩm phù hợp với yêu cầu.
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KHÓA BÓP                  – dành cho các ứng dụng đòi hỏi 
sự hoàn hảo
Với kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ cung cấp giải pháp an ninh cho khách hàng,  ABLOY® 
đã phát triển nhiều dòng sản phẩm khóa đa dạng, phù hợp với mọi ứng dụng khác nhau. 
Các dòng sản phẩm của  ABLOY® liên tục được cập nhật và phát triển để luôn duy trì khả 
năng bảo vệ vượt trội.

ABLOY®
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PL362 Grade 6

PL350, PL350/50 KHÓA BÓP THÉP Grade 5

ABLOY® 

PL342 KHÓA BÓP THÉP VỚI PHẦN VAI BẢO VỆ MÓC KHÓA         Grade 4

Dòng sản phẩm Khóa bóp 

KHÓA BÓP THÉP VỚI PHẦN VAI BẢO VỆ MÓC KHÓA         
Dành cho các yêu cầu đòi hỏi độ 
an toàn tuyệt đối. Thân thép có 
vỏ được tôi cứng với gờ vai nhô 
cao và ruột khóa cao cấp mang lại 
độ an ninh và khả năng bảo vệ 
cao nhất.

Thường được dùng để bảo vệ 
container, toa hàng xe lữa, xe 
moóc, xe tải, cửa trượt loại nặng, 
các ứng dụng trong quân sự v.v…  
PL362 được trang bị một vòng 
móc bằng thép boron cứng với 
đường kính 15 mm.

Bằng cách mở rộng phần thân với 
vỏ thép cứng bao quanh vòng 
móc, ABLOY®đã tạo ra kiểu khóa 
bóp gần như bất khả xâm phạm 
chống lại hành động cắt hoặc cạy 
khóa. Thích hợp với cửa trượt loại 
nặng, toa xe lữa, xe moóc, xe tải, 
kho bãi,… PL342 được trang bị 
một vòng móc bằng thép boron 
cứng với đường kính 10 mm.

Thân khóa được làm từ thép 
cứng để đáp ứng các yêu cầu an 

ninh cao như: container, toa 
hàng xe lữa, xe moóc, xe tải, cửa 

nhà kho, nhà xưởng v.v…  PL362 
được trang bị một vòng móc 

bằng thép boron cứng với 
đường kính 14 mm.



PL341, PL341/50 KHÓA ĐỒNG Grade 3

PL330, PL330/50, PL330/100 KHÓA ĐỒNG Grade 3

PL340, PL340/50 KHÓA BÓP THÉP Grade 4

6 The ABLOY® 

Là loại khóa kiên cố thích hợp 
cho cửa, cổng, cửa sổ cũng như 
xe rơmoóc, xe tải, nhà kho, tàu 
thuyền, cửa lùa. PL341 được 
trang bị một vòng móc bằng 
thép boron cứng với đường kính 
10 mm.

Loại khóa cực kỳ kiên cố dành cho các 
ứng dụng đòi hỏi độ an toàn cao. Thích 

hợp sử dụng trong ngành xây dựng, máy 
kéo rơmoóc, các khu vực kho bãi, xe tải, 

thùng hàng, cửa lùa và nhà kho. Phần 
thân làm bằng thép cứng nên có sức 

chống chịu cao với các tác động vật lý. 
PL340 được trang bị một vòng móc bằng 
thép boron cứng với đường kính 10 mm.

Là loại khóa có thể sử dụng cho mọi 
mục đích, với cấu tạo chắc chắn PL330 

thích hợp cho cửa kho xưởng, xe gắn 
máy, cổng,  rơmoóc, tủ điện  v.v… 

PL330 được trang bị một vòng móc 
bằng thép boron cứng với đường kính 

10 mm. Dòng khóa bóp ABLOY® tạo 
bởi chất liệu không gây ra tia lữa nếu 

pha chạm nên thích hợp cho các giàn 
khoan, bể chứa xăng dầu….

PL321/20, PL321/50 KHÓA ĐỒNG  

PL320/20, PL320/50 Khóa đồng Grade 2

PL318 DIE-CASTED ZINC PADLOCK

3020, 3021 KHÓA ĐỒNG Grade 2
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Loại khóa đa mục đích dành 
cho két tiền, hộp dụng cụ, 
máy móc, tủ và tủ điện.

Dòng khóa thích hợp cho mọi 
mục đích sử dụng, như cửa 
kho, cổng, xe tải, tủ điện v.v... 
Được trang bị vòng móc khóa 
bằng thép không gỉ đường 
kính 5mm

Đây là loại khóa nhỏ, có thân 
đồng được đúc chết và được 
trang bị với các gờ nhô cao giúp 
khóa có độ an toàn hơn. Là một 
sản phẩm có giá cả phải chăng 
dành cho tàu thuyền, xe đạp, tủ 
điện, hộp dụng cụ. Đường kính 
vòng móc khóa là 7mm. PL3021 
chưa được kiểm tra chuẩn an ninh

Loại khóa nhỏ với móc khóa 
đường kính 6,5mm bằng thép mạ 
chrome. Thân khóa được bọc 
bằng lớp nhựa nhiều màu như 
xanh đen-xanh nhạt, xanh lá 
xây-tím và vàng-đen. Là sản phẩm 
với giá phải chăng dành cho cửa 
sổ, hộp dụng cụ.

Padlocks range
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MÃ CẤP CHẤT LIỆU

ĐỒNG

ĐỒNG

THÉP
KHÔNG GỈ

THÉP

ĐỒNG

ĐỒNG

KẼM

ĐỒNG

MẠ CHẤT LIỆU MẠ

                             CHS    = case-hardened steel       CHBS    = case-hardened boron steel 

 
PL362 6 CHS chrome CHBS chrome 15 19/32 25 63/64 30 1 11/64 11
 

PL350 5 
5 

CHS chrome CHBS chrome 14 35/64 25 63/64 31 1 7/32 11
PL350/50     14 35/64 50 1 31/32 31 1 7/32 11

PL342 4 CHS chrome CHBS chrome 10 25/64 25 63/64 25 63/64 11
 

PL340 4 CHS chrome CHBS chrome 10 25/64 25 63/64 28 1 3/32 11
PL340/50     10 25/64 50 1 31/32 28 1 3/32 11
PL341 3 

4 

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

PL341/50     10 25/64 50 1 31/32 28 1 3/32 11

 
PL330 3 

3 
*) 

  CHBS   8 5/16 25 63/64 25 63/64 11
PL330/50           chrome (brass, chrome 8 5/16 50 1 31/32 25 63/64 11
PL330/100   stainless   8 5/16 100 3 30/32 25 63/64 11
    steel*)

PL321/20 *)     5 13/64 20 15/32 18 45/64 11
PL321/50 *)              chrome                chrome 5 13/64 50 1 31/32 18 45/64 11
PL320/20 2     5 13/64 20 15/32 18 45/64 9
PL320/50 *)     5 13/64 50 1 31/32 18 45/64 9

 
3020 2  CHS chrome 7 9/32 35 1 3/8 26 1 1/32 11
3021 *)     
  

  
PL318 *)          chrome 
  
  

DÒNG KHOÁ

Thép cứng Thép Boron cứng
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CÁC TÙY CHỌN
CHO RUỘT KHOÁ

 ABLOY® ABLOY® ABLOY®

 CLASSIC SENTRY PROTEC
 KEY KEY KEY  mm inches mm inches mm inches

 

 

 
PL362 6 CHS chrome CHBS chrome 
 

PL350 5 CHS chrome CHBS chrome 
PL350/50 5     

PL342 4 CHS chrome CHBS chrome 
 

      
PL340 4 CHS chrome CHBS chrome 
PL340/50 4     
PL341 3 brass    
PL341/50 3     

 
PL330 3   CHBS   
PL330/50 3 brass chrome (brass, chrome 
PL330/100 *)    stainless   
    steel*)

PL321/20 *)     
PL321/50 *) brass chrome stainless chrome 
PL320/20 2   steel  

  

VÒNG MÓC KHÓA LÀM CHÌA

Số lượng 
đĩa

Có
khả năng 
làm chìa

Không thể 
làm lại

chìa
Khi

đã khóa
Khi 

đang khóa
và đang mở

Hướng rút chìa

 

 

 

Padlocks –  Technical details
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LOCKING PLATES  PL200, PL202, PL201, PL203, PL204 

PL200, PL202 
•
•
•
•
•
•

•

PL201, PL203 PL204 

802897, 805649, 802858, 808248

             805349, 805351

802897
805649

802858

Các sản phẩm hỗ trợ

 cung cấp nhiều loại vỏ nhựa khác nhau giúp 
gia tăng khả năng chống bụi và các tác động vật lý

802897 và 808248 thích hợp với khóa PL330
805649 thích hợp với khóa PL340 và PL341
802858 thích hợp với khóa PL350 Xích khóa (dài 220 mm) giúp khóa 

không bị thất lạc khi mở. Xích khóa 
không được xem là một biện pháp 
an ninh.

Xích có sẵn với 2 kích cỡ
805349 dành cho vòng móc 8 mm
805351 dành cho vòng móc 10 mm
810270 cho vòng móc 14mm
 

VỎ NGOÀI

Lỗ móc khóa 12 mm
Cấp 3
PL200 dành cho cửa bên phải
PL202 dành cho cửa bên trái
Gắn trực tiếp lên khung
Làm bằng thép cứng, mạ kẽm 
và polyester Fixing screws included 
Bao gồm vít cố định
 

•
•
•
•
•
•

•

Lỗ móc khóa 12 mm
Cấp 4
PL201 dành cho cửa bên phải
PL203 dành cho cửa bên trái
Gắn trực tiếp lên khung
Làm bằng thép cứng, mạ kẽm
và polyester Fixing screws included 
Bao gồm vít cố định

•
•
•
•

Lỗ móc khóa 12 mm
Gắn trực tiếp lên khung
Làm bằng thép cứng, mạ kẽm và polyester 
Bao gồm vít cố định

XÍCH

ABLOY® 

11Chất lượng đã được kiểm nghiệm:

Khóa ABLOY® được thiết kế 
và sản xuất không chỉ đạt 
tiêu chuẩn EN12320 mà còn 
vượt xa hơn hơn thế, chúng 
tôi tự đặt ra các yêu cầu khắc 
khe hơn và các bài kiểm tra 
gắt gao để luôn đảm bảo mỗi 
khóa ABLOY đều có chất 
lượng vượt trội.

Khóa ABLOY® vẫn hoạt động 
trơn tru sau các cuộc kiểm tra 
về độ bền cũng như các thử 
nghiệm phun muối axit 
axetic, do đó ABLOY là sự thay 
thế tối ưu nhất cho việc sử 
dụng ngoài trời đặc biệt là nơi 
có các điều kiện môi trường 
khắc nghiệt. Abloy Oy đặc 
biệt chú trọng trong thiết kế 
các phương thức sản xuất 
thân thiện với môi trường. Do 
đó chúng tôi đã sử dụng các 
hệ thống lắp ráp, xi mạ tiên 
tiến, phù hợp với các tiêu 
chuẩn thân thiện với môi 
trường của Phần Lan

Tất cả mọi hoạt động đều đạt 
chuẩn theo chứng nhận 
ISO9001 và ISO14001.

808248

LƯU Ý KHI ĐẶT HÀNG

 C ABLOY® CLASSIC

 B ABLOY® SENTRY

 N ABLOY® PROTEC 

 KD KEYED-DIFFERENTLY

 KA KEYED-ALIKE

 MK MASTER-KEYED 

UA UNASSEMBLED

Loại chìa

Làm chìa

 CHUẨN AN NINH EN12320
1 2 3 4 5 6 

5 

15 

 

 
   

   

   

   

  

Khi đặt hàng xin lưu ý

   Độ cao của móc khóa (25, 50, 100 mm)

   Loại chìa (C, B, N)

   Số lượng

   Làm chìa (Masterkey hoặc Keyalike)

   Xích khóa (Nếu cần)

Yêu cầu kiểm tra
Số lượng khả năng
mở tối thiểu

Lực kéo tối thiểu lên vòng móc

Lực vặn tối thiểu lên vòng móc

Lực cắt tối thiểu lên vòng móc

Lực đập lên vòng móc
(độ nặng (g) x độ cao (mm))
Nhiệt độ lúc kiểm tra
Lực đập lên thân khóa
( độ nặng (g) x độ cao (mm))
Nhiệt độ lúc kiểm tra

Lực tác động lên ổ cắm chìa

Khoang

Cưa

Lực xoắn tối thiểu
lên ổ cắm chìa

300

3

10040

6

1000 2500 5000 10000 20000


