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Svenska 
Stöldskyddsföreningen är 
en ideell förening. 
Föreningen har till ändamål 
att främja trygghet och 
säkerhet för person och 
egendom genom 
förebyggande arbete mot 
brott samt att verka som 
opinionsbildare och 
informationsspridare i det 
brottsförebyggande 
arbetet. 
 
Utdrag ur SSFs stadgar § 1 och 2, 
fastställda 2004-05-06 
 
 
 
 
Svenska Stöldskyddsföreningen 
(SSF) utarbetar och fastställer 
normer för provning och 
klassificering inom de områden 
som anses gagna föreningens 
ändamål. Aktuell förteckning av 
SSFs normer återfinns på SSFs 
hemsida med adressen 
www.ssf.nu.  
 
Copyright © 2005 Svenska 
Stöldskyddsföreningen 

Svenska 
Stöldskyddsföreningen is a 
non-profit association. The 
aim of the association is to 
promote security for 
individuals and property by 
crime prevention measures 
and to act as opinion-
formers and disseminators 
of information in the work 
of crime prevention. 
 
 
 
 
Extract from SSF’s statutes,  
articles 1 and 2 confirmed on 6 May 2004. 
 
 
 
 

Svenska Stöldskyddsföreningen 
(SSF) draws up and lays down 
standards for testing and 
classification in those areas that 
are regarded as promoting the 
aims of the association. A current 
list of SSF standards can be 
found on the SSF website 
www.ssf.nu.  
 
Copyright © 2005 Svenska 
Stöldskyddsföreningen 
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Ändringar från tidigare utgåva  
Denna norm ersätter 1983-12-13/B 
utgåva 1. 

• Benämningen ändrad 
• Engelsk översättning tillkommit 
• Omfattningen ändrad. Normen 

omfattar krav och provning för 
kulhandskelås till 
kulkopplingar 

• Definitioner, avsnitt 2, infört 
• Referenser, avsnitt 3, infört 
• Avsnittet 4, krav är uppdelat i 

allmänna och särskilda krav 
• Kravet på att kulhandsken ska 

vara låst även då släpfordonet 
är kopplat till dragbilen är infört 

• Krav på korrosionsmotstånd 
infört 

• Avsnitt 5, provning är förtydligat 
• Krav på märkning, avsnitt 6, 

infört. 
• Krav på provningsrapport, 

avsnitt 7, infört 
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Changes with respect to the 
previous edition  
This standard replaces 1983-12-13/B 
edition 1, 

• Designation changed 
• English version added 
• Scope changed. The standard 

covers requirements and testing 
for a trailer hitch lock for ball 
hitches  

• Definitions, Section 2, introduced 
• References, Section 3, introduced 
• Section 4, requirements divided 

into general and special 
requirements 

• The requirement that the trailer 
hitch must also be locked even 
the trailer is coupled to the towing 
vehicle has been introduced 

• Corrosion resistance requirement 
introduced 

• Section 5, testing clarified 
• Marking requirements, Section 6, 

introduced. 
• Test report requirements, Section 

7, introduced. 
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Förord 
Svenska Stöldskyddsföreningens 
regelverk anger egenskaper som 
anses vara av betydelse för funktion 
och tillförlitlighet. Avsikten med 
regelverken är att lägga fast kvalitets- 
och säkerhetsnivåer som kan tillämpas 
generellt vid såväl specificering av krav 
som i samband med upphandling.  
 
Regelverken refererar till, eller bygger 
så långt som möjligt, på nationella och 
internationella standarder samt andra 
tillämpliga tekniska specifikationer eller 
kravdokument. 
 
Att kraven i ett regelverk är uppfyllda 
kan visas genom provning och 
certifiering hos erkända prov- och 
certifieringsorgan. Produkter, tjänster, 
företag eller personer som uppfyller 
gällande krav enligt ett regelverk finns 
upptagna i SSF förteckningar som 
publiceras i Säkerhetsguiden. 
Säkerhetsguiden finns både som tryckt 
utgåva och att tillgå på SSFs hemsida 
www.ssf.nu.  
 
 
SSF-normer och regler revideras 
genom nya utgåvor eller genom tillägg. 
Uppgift om senaste utgåva och 
eventuella tillägg kan på förfrågan 
erhållas från SSF. Vid förändringar 
eller tillägg offentliggörs detta i SSFs 
tidskrift ”S.O.S Skydd och Säkerhet” 
 

Foreword 
The regulations of Svenska 
Stöldskyddsföreningen specify 
properties that are considered 
important for operation and reliability. 
The purpose of the rules is to define 
levels of quality and security that can 
be applied both when specifying 
requirements and during procurement.  
 
The regulations refer to or are as far as 
possible based on national and 
international standard and other 
applicable technical specifications or 
requirement documents. 
 
Compliance with the requirements of a 
set of regulations can be demonstrated 
by testing and certification at 
recognised testing and certification 
organisations. Products, services, 
companies or individuals that meet 
current requirements according to a set 
of regulations are included in SSF lists 
published in Säkerhetsguiden (“The 
Security Guide”). Säkerhetsguiden is 
available both as hard copy and on the 
SSF website www.ssf.nu.  
 
SSF standards and rules are revised 
by means of new editions and by 
supplements. Information about the 
latest edition and any supplements can 
be obtained from SSF. Any changes or 
additions are published in SSF’s 
journal “S.O.S Skydd och Säkerhet” 
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1 Omfattning 
Normen omfattar krav och 
provning på lås till kulhandskar. 
Avsikten med ett lås till en 
kulhandske är att förhindra 
tillgrepp av släpfordon.  
Normen är avsedd att användas 
vid provning och anger krav för 
att erhålla certifikat. 
Denna norm är inte tillämplig för 
andra typer av 
släpvagnskopplingar än 
kulhandskar. 

2 Definitioner 
2.1 Kulhandske – del på släpvagn 

avsedd att tillkopplas till 
dragfordonets kulkoppling 

2.2 Kulhandskelås – mekaniskt lås 
avsett att förhindra till- och 
frånkoppling mellan kulhandske 
och kulkoppling 

2.3 Kulkoppling – anordning på 
dragfordonet avsedd för att 
tillkoppla släpfordon 

1 Scope 
The standard covers 
requirements and testing for locks 
for female trailer hitches. 
The purpose of a trailer hitch lock 
is to prevent the theft of trailers.  
The standard is intended to be 
used when testing. It lays down 
requirements for obtaining a 
certificate. 
This standard is not applicable to 
types of trailer coupling other 
than female trailer hitches. 

2 Definitions 
2.1 Female trailer hitch – part of a 

trailer intended to be coupled to 
the towball on the towing vehicle 

2.2 Trailer hitch lock – mechanical 
lock intended to prevent coupling 
and uncoupling between female 
trailer hitch and towball 

2.3 Towball – device on the towing 
vehicle intended for coupling 
trailers 
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