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De Cable Seal 150 is een veelzijdige indicatieve cable seal. De 
staaldraad verzegeling is voorzien van een hoogwaardige 
aluminium behuizing en een staaldraad met een diameter van 1,5 
mm. Bij het verbreken van het staaldraad zal het draad direct 
rafelen waardoor fraude en hergebruik voorkomen worden. De 
Cable Seal 150 heeft een breeksterkte van 330 kg en is dan ook 
alleen te verbreken met een degelijke tang. Dit type verzegeling 
wordt voornamelijk gebruikt voor het verzegelen van onder 
andere catering- en duty freetrolleys, maar ook voor het 
verzegelen van IBC’s, vrachtwagens en treinwagons. 

Cable Seal 150

Eigenschappen 

Voorzien van sterkte componenten, waarvan het staaldraad rafelt 
bij manipulatie 
Uniek bedrukt en oplopend genummerd

Specificaties 

Totale Lengte:  326 mm 
Gebruikslengte:  300 mm 
Diameter:  1,5 mm 
Breeksterkte:  330 kg 
Materiaal:  Staal + Aluminium
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De verzegeling is direct uit voorraad leverbaar voorzien van 
een unieke bedrukking. Daarnaast is de verzegeling voorzien 
van een uniek oplopende nummering. De mogelijkheden zijn 
weergeven in de onderstaande tabel 

Kleur:   Groen 
Bedrukking:  CS150 SEALED 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  50 st. 

Direct uit voorraad leverbaar!

Naast de voorraad producten is het ook mogelijk de 
verzegeling te personaliseren naar uw specifieke wensen. Zo 
is het mogelijk de verzegeling te voorzien van een eigen 
bedrijfsnaam of logo in combinatie met een unieke 
nummering. In de onderstaande tabel zijn de mogelijkheden 
weergeven van het product: 

Kleuren:   In overleg 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk 
Kabellengte:  Extra lengte per 10 cm  
Levertijd:  Circa 3-10 dagen  
Minimale afname:  500 st. 

Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Vraag een offerte via sales@navacqs.nl

Toepassingen Industrieën
Catering Trolley’s Industrie
Containers Luchtvaart
Tankwagens Retail & Supermarkten
Vaten Transport & Logistiek
Vrachtwagens
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