PLOMBOVACÍ KLEŠTĚ
Plombovací kleště - HENRY
Označování a identifikace plombováním
Tyto kleště v robustním provedení s čelistmi pro plombování různých přístrojů,
umožňují expedici, zabraňují zneužívání různých přístrojů, umožňují kontrolu a
posilují bezpečnost.
Plombování zabezpečuje neporušitelnost zásilek, zabraňuje podvodům, umožňuje
kontrolu přístrojů a zařízení.
Plombovací kleště

Technické parametry:
- kleště HENRY
- materiál kleští – speciální ocel
- balení jednotlivě nebo sada
- hmotnost 0,350 kg
- dodáváno se dvěma čelistmi o průměru 10 mm pro plomby 10 mm
- dodáváno se dvěma čelistmi o průměru 12 mm pro plomby 12 mm
- dodáváno se dvěma čelistmi o průměru 14 mm pro plomby 14 mm
- rukojetě chráněny plastikovou izolací v modré barvě
Průměr razníků
kleští (mm)
10
12
14

Hmotnost
(kg)
0,350
0,350
0,350

Obj. číslo
247410
247412
247414

Náhradní razníky do plombovacích kleští HENRY 10, 12 a 14

razník do kleští

Průměr razníků
(mm)
10
12
14

Obj. číslo
247410R
247412R
247414R

K plombovacím kleštím nabízíme vyrytí matric dle Vašeho návrhu
Cena se stanovuje na poptávku
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Plombovací kleště - SATURNE 10 a 12
Označování a identifikace plombováním
Tyto kleště v robustním provedení s čelistmi v případě potřeby gravitovanými
dle přání zabezpečují různých přístrojů, umožňují expedici, zabraňují zneužívání
různých přístrojů, umožňují kontrolu a posilují bezpečnost.
Plombování zabezpečuje neporušitelnost zásilek, zabraňuje podvodům, umožňuje
kontrolu přístrojů a zařízení.
Technické parametry:
- kleště SATURNE 10 a 12
- materiál – nerezová ocel
- délka 130 a 175 mm
- hmotnost 0,200 kg a 0,340 kg
- dodáváno se dvěma čelistmi o 10 mm pro plomby o 8 - 10 mm
- dodáváno se dvěma čelistmi o 11 mm pro plomby o 12 - 14 mm
- rukojetě chráněny plastikovou izolací v červené barvě
Průměr razníků
kleští
(mm)
8 – 10
12 – 14

Délka
kleští
(mm)
130
175

Hmotnost

Obj. číslo

(kg)
0,200
0,340

285010
285012

Příslušenství pro plombovací kleště –
PLOMBY JANUS pro plombovací kleště SATURNE
Spojuje účelnost plomby s ochranou životního prostředí. Je hygienická, lehká,
ekonomická
Provedení:
- zelený plast
- možnost použití v potravinářském průmyslu
- balení po 1000 ks
Obj.
Průměr plomby
číslo
(mm)
288010
10
288012
12

Olověné plomby Pb 99,97
Provedení:
- materiál Pb 99,9 (ČSN 423702), PbSb0,5 (ČSN 423733)
- rozměry -8,75-10,0-12,5-9 mm
- mezní úchylka 10%
- otvor ve tvaru X
- balení po 1000 ks
Obj. číslo
Průměr plomby
Hmotnost
(mm)
(kg)
287008
8,75
1,5
287010
10,0
1,7
287012
12,5
3,2
287109
9*
1,9
* Pozn. plomba s drátkem 150 mm

Příslušenství pro plombovací kleště – Plombovací lanko
Provedení:
- tažený ocelový drát kruhového průřezu
- balení ve svitcích nebo svazcích
Obj. číslo
Průměr drátu
Délka
(mm)
(m)
286108
0,8
166
286110
1,0
84
286112
1,2
57
14

