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De Cable Seal 350 is een hoogwaarde cable seal. De 
verzegeling is voorzien van een aluminium behuizing en een 
staaldraad met een lengte van 300 mm. Het staaldraad heeft een 
diameter van 3,50 mm en kan alleen verbroken worden met een 
degelijke betonschaar. Een bijkomende voordeel is dat het draad 
van de cable seal rafelt wanneer het verbroken wordt. Hierdoor is 
het niet mogelijk de verzegeling te hergebruiken. Ook is de Cable 
Seal 350 voorzien van een uniek oplopende nummering en 
bedrukking. Dankzij deze eigenschappen is de verzegeling 
voorzien van de ISO 17712:2013 certificering en is hiermee een 
High Security Seal.

Eigenschappen 
Voorzien van ISO 17712:2013 certificering 
Geaccepteerd door Douane, C-TPAT en ISPS 
Geschikt voor containertransport wereldwijd 
Staaldraad rafelt bij verbreking

Specificaties 

Totale lengte:  325 mm 
Gebruikslengte:  300 mm 
Breeksterkte:  1250 kg 
Diameter:  3,5 mm 
Materiaal:  Staal + Aluminium 
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Direct uit voorraad leverbaar!Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Toepassingen Industrieën
Containers Transport & Logistiek
Vrachtwagens
Treinwagons

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:   Blauw, Rood, Groen, Zwart, Geel 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk 
Levertijd < 5.000:  1 week (Kleur Rood en Blauw) 
Levertijd > 5.000:  8-10 weken ( Diverse kleuren) 
Minimale afname:  200 st. 

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:   Blauw 
Bedrukking:  CS350 SEALED 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Minimale afname:  50 st. 

Cable Seal 350  
Artikelnummer: 01-02-0801-XX

mailto:sales@navacqs.nl?subject=Offerte%20Cable%20Seal%20350%20Gepersonaliseerd
https://www.navacqs.nl/producten/verzegelingen/high-security-seals/cable-seal-350/
mailto:sales@navacqs.nl
http://navacqs.nl
mailto:sales@navacqs.nl
http://navacqs.nl
https://www.navacqs.nl/producten/verzegelingen/high-security-seals/cable-seal-350/
mailto:sales@navacqs.nl?subject=Offerte%20Cable%20Seal%20350%20Gepersonaliseerd


 

Navacqs Seal Suppliers B.V. | sales@navacqs.nl | 010-4950000 | navacqs.nl

Extra informatie  

Materialen:   Aluminium + Staal 

Bedrukking methoden:  Laser  

Type barcode:   Standaard + 2D en QR technologie  

Categorie:   High Security Seal  

Mogelijke kleuren:
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