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Försäkringsbolagen kräver att man låser båten med godkänd utrustning. Det håller förmodligen 
småbuset borta, men inte de stora ligorna. Vi samlade ihop nio olika Klass-3-produkter som 
kapades av på mellan 7 och 18 sekunder! Text & foto: Lars H Lindén

DE FLESTA AV våra motor-
båtar är i det närmaste 
”överbeskyddade” med 

DNA-märkningar, GPS-larm, 
motorlås, kättingar och numera 
även elektroniska stöldskydd 
som finns som standard hos Mer-
cury och Yamaha. Ändå fortsätter 
båt- och motorstölderna i oför-
minskad takt. Tjuvarna ligger 
alltid ett steg före. Med bultsaxar, 
vinkelslipar och flera andra avan-
cerade verktyg kapar de lås och 

kättingar hur enkelt som helst. 
Båtförsäkringsbolagen kräver 

så kallade Klass 3-produkter 
för lås, kättingar, låsbyglar och 
motorlås. I det här provet siktade 
vi in oss på lås och kättingar som 
vi hittade i några stora båttillbe-
hörsbutiker i Stockholm. Nästan 
alla dessa produkter är godkända 
av Stöldskyddsföreningen för 
användning i fritidsbåtar. 

VI BÖRJADE MED bågfilen och här 

klarade sig nästan alla lås och 
kättingar riktigt bra. Låset från 
Safequip fick ett jack på cirka 4 
mm efter 20 drag och även i låset 
från S&P fick vi ett mindre jack. 
Med ”friska” sågblad och lite 
tålamod kan dessa forceras med 
en bågfil. 

Nästa prov utfördes med en 1 
m lång bultsax, utrustad med ett 
nytt kaphuvud. Här klarade sig 
samtliga lås och kättingar utan 
problem. 

Det tredje provet blev en 
rysare för samtliga produkter. 
Alla lås och kättingar kapades 
av på mellan 7 och 18 sekunder 
med en batteridriven vinkelslip 
utrustad med en vanlig kapskiva 
för metall. Ett verktyg som man 
kan köpa för endast 500 kr på 
ett lågprisvaruhus. Storleken på 
låsbyglarna har en viss betydelse. 
De grövsta tog något längre tid 
att kapa. 

Vi har även varit i kontakt med 

Sju sekunder för att kapa ett          Klass 3-lås!
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en auktoriserad återförsäljare av 
låsprodukter för att kolla om de 
kraftigare Klass 4-produkterna 
skulle vara ett bättre alternativ. 
”Sorry, det är visserligen något 
tjockare, men har samma mate-
rial, så det skulle bara ta något 
längre tid.”

MED DESSA KLASS 3-produkter 
uppfyller man försäkringsbola-
gens krav och får lägre premier 
och självrisk. Det håller ”impuls-
tjuvarna” borta, men tyvärr inte 
proffsen. 

Den som vill göra det lite svå-
rare för proffsen när båten ligger  
i sjön kan låsa båten i aktern i 

stället, till exempel i en Y-bom. 
Här är det inte lika lätt att jobba 
med verktyg jämfört med att stå 
på en stadig brygga.

VINTERTID KAN MAN ta bort 
motorkåpan och växelhuset 
för att göra utbordaren mindre 
attraktiv för tjuvarna. Men klart 
säkrast är att lyfta av hela motorn 
(eller inudrevet) och förvara det 
under vintern hos en motorverk-
stad. Det kostar en hel del, men 
det kan bli billigare jämfört med 
försäkringsbolagens åldersav-
drag och självrisker. Inte minst 
om man har en fullt fungerande 
äldre motor eller drev. ✪

Sju sekunder för att kapa ett          Klass 3-lås!

Så här gick försöken till

Med en bågfil med nya blad gick det att såga ett jack i ett par lås. De flesta 
produkterna klarade sig dock riktigt bra.

Trots en gigantisk manuell bultsax med ett nytt kaphuvud gick det inte att 
klippa sönder några lås eller kättingar. 

Betydligt sämre gick det med den elektriska vinkelslipen (DeWalt)  
med nya kapskivor till varje test. Samtliga lås och kättingar var  
mycket lätta att kapa av. 
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PROVAR

KAPNING MED BÅGFIL BULTSAX VINKELSLIP
Watski låspaket:   
Abloy 340 Nej Nej Ja – 7 sek
Kätting Nej Nej Ja – 15 sek
   
Combilock paket:   
Lås Nej Nej Ja – 10 sek
Kätting Nej Nej Ja – 9 sek
   
Bema låspaket:   
Bema Titan 360 Nej Nej Ja – 11 sek
Kätting Nej Nej Ja – 13 sek
   
Lås:   
Abus Granit  Nej Nej Ja – 11 sek
Safequip 504T Ja – 4 mm på 20 drag Nej Ja – 16 sek
Biltema Padlock  Nej Nej Ja – 17 sek
S & P  Ja – 2 mm på 20 drag Nej Ja – 18 sek
   
Kättingar:   
Biltema  Nej Nej Ja – 8 sek
Safequip  Nej Nej Ja – 12 sek

Anmärkningar: SBSC står för Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB. 

Safequip och S&P har ett skydd- 
ande hölje i plast. Efter en säsongs 
användning med Safequip hade hela 
höljet spräckts och trillat av.

Sju Klass 3-lås efter vår test. Samt-
liga var ganska lätta att kapa av med 
en elektrisk vinkelslip.

ABUS GRANIT
Bygeldiameter: 11 mm. SBSC-märkt. 
Pris 550 kr. Inköpsställe: Erlandsons 
Brygga.

SAFEQUIP 504T
Bygeldiameter: 16 mm. SBSC-
märkt. Pris 295 kr. Inköpsställe: 
SeaSea-butikerna.

BILTEMA PADLOCK
Bygeldiameter:12,7 mm. SBSC-
märkt. Pris:249 kr. Inköpsställe: 
Biltema.

BEMA LÅSPAKET – BEMA 
TITAN 360 OCH KÄTTING
Bygeldiameter - lås:11 
mm. Kättinglänk:8 mm. 
SBSC-märkt. Pris lås med 
kätting: 995 kr. Inköps-
ställe: SeaSea-butikerna.

S & P
Bygeldiameter:14,5 mm. SBSC-
märkt. Pris:295 kr. Inköpsställe: 
Erlandsons Brygga.

WATSKI LÅSPAKET 
- ABLOY 340 OCH KÄTTING
Bygeldiameter för lås:10 mm. Kät-
tinglänk: 8 mm. Pris lås med kätting: 
895 kr. Inköpsställe: Watski.

COMBILOCK LÅSPAKET 
Bygeldiameter – lås: 11 mm.  
Kättinglänk: 8 mm. Pris lås med  
kätting: 895 kr. Inköpsställe:  
Hjertmans.

BILTEMA KÄTTING
Länkdiameter: 10 
mm. SBSC-märkt. 
Pris 479 kr. Inköps-
ställe: Biltema.

SAFEQUIP KÄTTING
Länkdiameter:11 
mm. SBSC-märkt. 
Pris 435 kr. Inköps-
ställe: SeaSea- 
butikerna.

- specialisten som löser alla dina 
problem gällande kyla och värme

i allt från båtar och bilar
till entreprenadmaskiner.

Adress: Importgatan 2-4 
 422 04 Hisings Backa

Har du problem med kylningen på Din båt?! Då har vi lösningen till Dig!

 Vi rengör, reparerar och renoverar alla sorters kylare och värmeväxlare till båtar
 såsom oljekyl, värmeväxlare & laddluftkyl m.m. Även problem med AC:n
 löser vi då vi är ackrediterade av Swedac (5908).

 Snabb och billig service utlovas med jämn och hög kvalitet. Har Du problem   
 att komma till oss, kan vi ta oss till just Dig. (gäller Göteborg med omnejd).

 Vår verksamhet som bedrivs vid Stigs Center på Hisingen i Göteborg omfattar
 mobil kylning i allt från båtar och bilar till entreprenadmaskiner gällande kyla,   
 värme, laddluft och AC.

För mer information besök vår hemsida www.bilkylspecialisten.se
eller ring 031-528732 redan idag!

www.bilkylspecialisten.se
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