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De New Fork Seal is een combinatie van een container 
verzegeling (bolt seal) met een barrière beugel om onbevoegde 
buiten te houden. De bolt seal zorgt naast het verzegelen er ook 
voor dat de beugel niet verwijderd kan worden. Ook dit type 
verzegeling is voorzien van een unieke bedrukking en oplopende 
nummering op zowel de pen als de kop. De pen van dit container 
zegel is voorzien van twee metalen vinnen waardoor deze perfect 
in de behuizing past. Hiermee kan de container verzegeling niet 
doorgedraaid worden. Ook de kop van de pin heeft een bredere 
diameter dan gemiddeld, namelijk 20 mm

New Fork Seal 
Artikelnummer: 01-01-0701-xx

Eigenschappen 

Voldoet aan de ISO17712:2013 normering 
Een van de meest veilige verzegelingen leverbaar 
Goedgekeurd door de douane wereldwijd

Specificaties 

Totale lengte:  500 mm 
Gebruikslengte:  185 mm - 425 mm 
Beugelbreedte:  38 mm  
Materiaal:  Staal + ABS Kunststof

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

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:   Geel 
Bedrukking:  SEALED 
Nummering:  Uniek en oplopend 
Barcode:  Geen 
Levertijd:  1 werkdag 
Minimale afname:  25 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:   Rood, Geel, Blauw, Groen, Wit,  
    Zwart, Oranje, 
Bedrukking:  Bedrijfsnaam en/of logo 
Nummering:  Uniek en oplopend  
Barcode:  Mogelijk 
Levertijd:  Circa 8 weken  
Minimale afname:  500 st. 

Creëer uw persoonlijke verzegeling!

Vraag een offerte via sales@navacqs.nl

Toepassingen Industrieën
Containers Transport & Logistiek
Vrachtwagens
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