
Nagy ellenállóságú polipropilén műanyag ház, 
fém zárszerkezettel és galvanizált acélkábellel. Az 
ellenálló alapanyag nehezen törik és tisztán kimutatja
a manipulációt.

A cinkötvözetből készült, kiálló kábel be- és 
kivezetés nagyobb védelmet biztosít a 
manipulációval szemben, mert megakadályozza a 
kábel visszahúzását.

A kábel egyik vége fixen rögzített a
plombatestbe.

A Mini Cable Lock Premium 2K-t lézertechnológiával 
feliratozzuk a legnagyobb jelölési biztonság érdekében. 
A lézerrel készült feliratozás utólag nem módosítható, 
nem letörölhető. A plombán feltüntethető cégnév, 
logó, sorszám és vonalkód.

Kétszínű felület a jobb láthatóságért és vonalkód 
olvashatóságért.

A sorszámot védő barázdált felület.

A hullámos kialakítás védi a feliratozási területet a 
manipuláció ellen.
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Jellemzők

Technikai Specifikáció

AlapanyagTermék Szakítószilárdság Jelölő felület Karakterszám

TERMÉK

250-300 kg 19 mm x 10 mm Számsor: 10
Vonalkód: 8

Ø 1,8 mmMCLP 180 2K 180mm
(standard)

Standard színek

Borítás: polipropilén
Plombatest: cink
Kábel: galvanizált acél
ZZZááárrrssszzzeeerrrkkkeeezzzeeettt:::   acél
HHHőőőtttűűűrrrééésss::: 25°C to 80°C

CSOMAGOLÁS

MCLP 180 2K 500 db

db/karton kg/karton m3/karton

6,00 kg

kartonméret

300 x 280 x 120 mm 0,01008 m3
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Mini Cable Lock Premium 2K
Biztonsági Plomba · Adatlap

Erős, szorosra húzható 
műanyag kábelplomba

Az MCLP 2K Mini Cable Lock NAV engedéllyel és ISO 
17712 minősítéssel is rendelkező kábelplomba, így a 
nemzetközi áruforgalomban biztonsággal használható. 
Számos felhasználási területen alkalmazható, mivel 
sokoldalúságával széles körű biztonsági igényeknek felel 
meg. Ajánljuk teherautók, kamionok, tartálykocsik, kon-
ténerek, vasúti kocsik, szelepek és műszerek biztosítására.

A MCLP-nek ez a továbbfejlesztett változata 2 színnel 
készült, azaz a plomba alapszíne mellett, a feliratozás és 
a vonalkód fehér hátterű, így jobban látható és olvasható. 
Az új, bordázott felszín a lézergravírozás átírását nehezíti 
meg, a hullámos szélső minta pedig a fehér háttérbetét 
kiemelését vagy cseréjét gátolja.

Kábelhossz Kábelátmérő


